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Švenčiant 60 metų jūrų skautų 
veiklos sukaktį, leiskite man grįžti į 
netolimų praeitį.

Daug kartų man teko skaityti 
mūsų jaunimo pasisakymus Skautų 
Aide, kad perdaug rašoma apie 
„senius”, daugiau turime rašyti apie 
dabartį ar net netolimų praeitį.

Kų jūrų skautai yra padarę 
Nepriklausomoje Lietuvoje, kokias 
keliones jie yra padarę, buvo daug 
kartų rašyta ir minėta. O kaip 
išeivijoje? Ir čia mūsų jaunimas 
padarė daug gražių ir kilnių darbų 
mūsų jūrų skautų garbei ir Sąjungos 
labui.

Jei Nepriklausomoje Lietuvoje 
jūrų skautų veikla buvo nuoširdžiai 
remiama mūsų vyriausybės, tai trem- 
tyj jūrų skautų vadovai, netik kad 
aukojo savo laikųjūrų skautų veiklai, 
bet ir finansiniai aukojo savo pinigų, 
rinko aukas, darė parengimus, kail 
surinkus tam tikrų sumų pinigo, 

galėtų nusipirkti pastatų vienetui. 
Daug kartų jie sudėjo paskutinias 
savo santaupas, kad tik vienetas 
turėtų pastatų. Nupirkti pastatai 
negulėjo uostose pririšti, jais kiek
vienų laisvų valandėlę buvo buriuota 
ir keliauta.

Švenčiant 35 metų jūrų skautų 
veiklos sukaktį: Kanados lietuviai 
jūrų skautų vadovai v.v. V. V alaitiš ir 
v.v. R. Namikas atliko 1000 j.m. 
burlaiviu kelionę. Tai buvo graži 
dovana jūrų skautų veiklai 35 metų 
jubiliejaus proga.

Gražus sugyvenimas su3ųjwig®< 
broliais skautais, o ypatingai su 
Čikagos oro skautais, vadovaujant 
dr. V. Černiui, suteikė didelį 
džiaugsmų jubiliejinėje jūrų skautų 
stovykloje Rako stovyklavietėje, kai 
per užsiėmimus ežere, danguje 
pasirodė sportinis lėktuvas ir, ap
sukęs keletu ratų virš ežero, pamažu 
pradėjo leistis ir atskridęs viduryje 

ežero išmetė iš kajutės mažų 
pakietukų, kuris, vėliau krisdamas 
parašiutas atsidarė ir raudonos, 
žalios spalvos pamažu pradėjo leistis 
į ežero vidurį.

Jūrų skautai, ežero uosto 
sargyba, pastebėjo krentantį 
parašiutų, šoko į laivelį ir greitai 
pradėjo irtis prie nusileidžiančio 
pakietuko su parašiutu.

Koks stovyklautojų buvo 
nustebimas kai parašiuto pakietėlyje 
rado jūrų skautams sveikinimus ir 
kartu šampano bonkų. Gal dr. V. 
Černiui įdomu žinoti, kas atsitiko su 
parašiutii? Jis nežuvo gyvenimo 
sūkuryje. Iš jo buvo pasiūti įvairūs

Nerijos tunto sesės vėliavos 
nuleidimo iškilmėse Rako 
stovykloje.

Nuotr. V. Bacevičiaus
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velukai(vimpilai) įvairiom rega.tom, 
įvairiose stovyklose ir buvo garbingai® 
įteikti laimėtojams. Bet kas atsitiko 
su bonka šampano? Neatsimenu!

1963 m. vėl jauni jūrų skautų 
vadovai v.v. J. Butkevičius ir v.v. J. 
Jurcys atlieka 2000 j.m. kelionę iš 
Čikagos į Bostonų. Minėta kelionė 
vyko ežerais, upėmis, kanalais ir 
paskutinis etapas Atlanto 
vandenynu. Minėtų kelionę rėmė visi 
jūrų skautų vienetai, kurie buvo 
kelionės maršrute atžymėti. Kelionę 
taip pat nuoširdžiai parėmė visos 
jūrų skautės — skautai, kurie tuo 
metu stovyklavo Rako stovyklavietė
je, nors ir buriuotojams stovyklavietė 
nebuvo pakeliui. Aišku, kelionė būtų 
buvusi neįmanoma, jei ne j.v.s. A. 
Levanas tai kelionei nebūtų davęs 
savo burlaivio „Ūdros”.

Neatsiliko ir Detroito jūrų 
skautai, vadovai,kurie 1965 metais iš 
Detroito upėmis, ežerais, kanalais 
atplaukė į Kanadoje-Wasagoje 
jubiliejinę jūrų skautų stovyklų.

Daug gražių kelionių yra padarę 
jūrų skautai Los Angelese, nes jie 
atliko lyg „kelto” pareigas tarp St. 
Catalino salos ir Los Angeles.

Neatsiliko Clevelando jūrų 
skautų vadovas ir vadovė: j.s. A. 
Andrašiūnas ir j.sk. L. Juodytė — 
Erie ežeru atliko 80 j.m. kelionę. •

Jūrų skautų jaunimas atliko 
daug garbingų ir tolimų kelionių 
dėka pasišventimo, pasiaukojimo.

Bet ir sena gvardija neatsilieka. 
Tolimojo plaukiojimo jachtos 
vadovas j.v.s. B. Stundžia atburiavo 
iš Havajų salų į vakarų JAV pakraštį.

Australijos jūrų skautai ir 
būdžiai, vadovaujantj.ps. A. Gabui, 
padarė 60 j.m. kelionę Philipo 
įlankoje, vykdami į jūrų skautų 
stovyklų.

Bet jūrų skautai ne vien buriavo 
ir darė keliones, jie ruošė stovyklas, 
jūrų skautų vadovų kursus, 
sųskrydžius. Pirmais išeivijos metais 
Čikagos j.s. net aprūpino Vokietijoje 
esančius jūrų skautus uniformomis 
siuntiniais. Vėlesniais metais du jūrų 
skautukai Vokietijoje buvo nusiųsti į 
Buriavimo mokyklų, kuria, jie 
laimingai baigė, gavo diplomus. 
Mokslų apmokėjo j.s. išeivijoje.

Gal didžiausia dovana jūrų 
skautų šeimai 60 metų proga padarė 
j.v.s. B. Stundžia, parašęs mokslinę 
knygų, kuri ne tik gera yra jūrų 
skautų vadovams, bet kiekvienam 
lietuviui, kuris domisi ir praktikuoja 
vandens, buriavimo sportų. Gal tai 
yra pirma tokia knyga, kuri net* 
Lietuvoje buvo vandens sporte 
mėgėjų ir buriuotojų mielai sutikta: 
„Burės ir varikliai”.

Gaila, esu truputį atsitolęs nuc 
aktyvios jūrų skautų veiklos ir man 
nėra žinomi paskutiniai jūrų skautų 
laimėjimai. Jei aš jų neišvardinau, 
prašau atleisti.

Baigdamas, sveikinu mūsų jūrų 
skautų šeimų 60 metų jubiliejaus 
proga ir linkiu pilnom burėm prie 
naujų laimėjimų ir naujų siekimų. 
Tepučia Jums visuomet palankūs 
vėjai visuose Jūsų darbuose.

Budėdamas su 
geru vėju lieku 

Jūsų j.v.s. L. Knopfmileris 
(Florida, JAV)

Inkarų ordinas
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© JURŲ SKAUČIŲ JUODKRANTĖS I

Valčiai priklausė Jūra Gelažiūtė, 
Gražina Gudaitytė, Margarita 
Kavaliūnaitė, Danutė Kundrotaitė ir 
Gražina Sabaliūnaitė. Valties steigė
ja ir pirmoji vadovė buvo Rimgailė 
Jonynaitė-Gustaitienė. Tų pačių 
metų pavasarį Teresė Avižiūtė,Dalia 
Lukošiūnaitė, M. Mockaitė ir Rita 
Šimanskytė sudarė „Audrų” valtį. 
1954 m. birželio 8 d. įsisteigė jūrų 
skaučių „V aivos” laivas, kuriam 
vadovavo vyr.valt. Dr. Aldona 
Survilaitė-N akutienė.

Jūrų skautėms išaugus iki trijų 
laivų, LSS Skaučių Seserijos 
įsakymu Nr. 21 (119), 1957 m. 
lapkričio 23 d. įsteigtas 
,Juodkrantės” tuntas. Pirmoji tun- 
tininkė buvo s. FloraKurgonienė,jos 
pavaduotoja — s. Aldona Gas- 
nerienė, adjutante — valt. Vilija 
Vilipaitė, ūdryčių „Bangelių” laivo 
vadė — jūrų skautė Jadvyga 
Lukošiūnienė, jūrų skaučių „V aivos” 
laivo vadė — valt. Danutė 
B altramonaitienė, gintarių 
„Neringos” laivo vadė — vyr.valt. 
Dalia Lukošiūnaitė, tautinių šokių 
vadovė — valt. Vilija Duobaitė. 
Tunto globėja buvo pakviesta v.s. 
dr. Juzė Aglinskienė, tunto

kapelionas buvo v.š. kun. Jonas 
Raibužis.

Trejų metų laikotarpyje, iš vienos 
valties išaugęs tuntas vaizdžiai įrodo 
jaunų sesių susidomėjimu jūriniu 
skautavimu. Jūrų skautės ėjo 
skautiškų ir jūrinę programų, lankė 
irklavimo, buriavimo ir plaukimo 
kursus, ruošė valčių pažangumo 
kursus, vadovių kursus ir pn. Jos 
dalyvavo visuose LSS skautiškuose 
renginiuose, daug prisidėjo prie 
„Skautų aido” vajaus, budėjo 
lietuvių teatro pastatymuose, šokių 
šventėje ir visur, kur tik buvo 
kviečiamos, su jaunatvišku entuziaz
mu dalyvaudavo. 1962 m. lietuviškos

Pirmosios Čikagos jūrų skautės 
mokosi irkluoti 1955 m.

Vidury tarpmiestinės burlaivių 
regatos laimėtojai: valt. Viligailė 
Lauraity tė ir vyr.valt. Algis Byla. 
1967 m. New Wasaga, Kanada
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jūrų skautijos 40-ies metų sukakties 
proga Jaunimo Centre surengė 
vakarų — vaidinimą. Balio Sruogos 
linksmą pjesę „U žgavėnės ben
drabutyje ties kreivuoju tiltu” 
režisavo valt. Dalia Bylaitienė. 
Vaidino „Juodkrantės” iCBaltijos 
jūros” jūrų skautai: Audrius 
Aglinaskas, Dalia Eidimtaitė, 
Kęstutis Eidukonis, Jolanda 
Eigelytė, Giedrė Gasnerytė, Violeta 
Gasnerytė, Roma Izokaitytė, Jūratė 
Jokūbauskaitė, Dalia Koncytė, 
Dana Koncytė, Vacys Macieža, 
Margis Matulionis, Vytautas 
Miklius, Daina Narytė, Feliksas 
Sereičikas, Regina Stravinskaitė ir
Vida Žėruolytė. Muziką vaidinimui 
parašė muz. Antanas Nakas, kuris 
pats pravedė muzikines repeticijas. 
Scenovaizdis ir kostiumai buvo 
Dalios Lukošiūnaitės ir Janinos 
Liškevičiūtės, choreografija — 
Aldonos Gasnerienės. Vaidinimui 
akompanavo Aušrinė Bylaitė, garsų 
efektus tvarkė Algis Byla. 
Pastatymui talkino: kun. Jonas 
Raibužis, padaręs dekoracijas, 
Stasys Gasiūnas, paskolinęs 
prožektūrą, Jonas Kelečius,

B. Sruogos pjesės „ Užgavėnės ben
drabutyje ties kreivuoju tiltu "vaidin
tojai ir vadovai. 

grimavęs artistus, Kazys Veselka, 
tvarkęs apšvietimą ir daug vyresniųjų 
sesių ir brolių. Po kelių savaičių 
spektaklis gastroliavo Waukeegane, 
pakviestas Lietuvių Bendruomenės.

Tais metais, LSS Skautininkų 
ramovės surengtame talentų vakare, 
kuriame rungėsi visi Čikagos tuntai, 
, Juodkrantės” jūrų skautės laimėjo 
pirmas ir antras vietas. Valt. Dalios 
Bylaitienės pastangomis 
,Juodkrantės” sesės daug kartų, su 
menine programa, dalyvavo 
„Margučio” radijo programose. 
Tuntas ypač gražiai pasirodydavo 
„Kaziuko mugėse”, miesto 

Čikagos ir Bostono gintarės kan
didatės ruošiasi dienos darbams New 
Wasaga stovykloje 1967 m.

paraduose ir kt. Tėvų komiteto 
globojamos ,Puotos jūros dugne” 
buvo garsios visoje Čikagoje, 
pasižymėjusios gražiomis jūros 
gelmių dekoracijomis. 
, Juodkrantės” sesės kiekvienais 
metais, prieš Kalėdas, važiuodavo 
aplankyti lietuvius senelius 
prieglaudose; nuveždavo seneliams 
dovanėlių, pagiedodavo jiems 
kalėdinių giesmių ir maloniai su jais 
pabendraudavo. Kūčios ir Motinos 
diena buvo vienas iš svarbesniųjų 
įvykių tunte. Niekada nebuvo 
pamiršta Susimąstymo diena. Kartu 
su kitais- tuntais, ,Juodkrantė” 
dalyvaudavo §v. Jurgio sueigose.

Stovyklos vyko kiekvieną vasarą, 
dažniausiai Peewaukee, Wise., prie 
gražaus ir tinkamo buriavimui ežero. 
Tenai jūrų skautės, šalia visų 
skautiškų užsiėmimų, buriuodavo; 
dalyvaudavo regatose, plaukimo 
lenktynėse, irkluodavo, iškylaudavo 
su kanojais ir pn. Kiekvienais metais, 
dar prieš stovyklą, kartu su „Baltijos 
jūros” broliais juodkrantietės 
išplaukdavo į Mičigano ežerą, 
kuriame nuleisdavo vainiką žuvusių
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gelmėse pagerbimui. Stovyklose 
iškilmingai švęsdavo Jūros dieną ir 
pravesdavo įspūdingus įžodžius. 
Skautavimas vyko lietuviškoje 
dvasioje, sesės išmoko daug lietuvių 
liaudies dainų ir stebino svečius 
išradingais pasirodymais prie laužų.

1957 -63 metų bėgyje 
, Juodkrantėje” išaugo daug pareig
ingų ir sumanių vadovių: Aušrelė 
Butkienė, Dalia Dičpinigaitytė, Rūta 
Domarkaitė, Jolanda Eigelytė, 
Gražina Gudaitytė, Marytė Gum- 
binaitė, Vida Janulevičiūtė, Vida- 
Jucevičiūtė, Dima Karvelytė, 
Ramunė Kviklytė, Jonė Kregždaitė, 
Janina Liškevičiūtė-, Marytė 
Mažeikaitė, Almyra Miglinaitė, 

Irena Pisarovaitė, Daiva Rutkaitė, 
Gražina Sabaliūnaitė, Regina 
Šiuparytė, Danguolė Urbonaitė ir kt.

Iki 1963 m. tuntui vadovavo s. 
Flora Kurgonienė, s. Aldona Gas- 
nerienė, s. Janina Janulvičienė ir 
pask. Dalia Lukošiūnaitė. Tuntui 
priklausė East Čikagos, Indianoje, 
jūrų skaučių „Palangos” laivas, 
kurio vadės buvo> pask. Nijolė 
Kriaučieliūnaitė, valt. Genė 
Markevičienė, pask. Vilija 
Krikštolaitienė, s. Aldona Gas- 
nerienė, valt. Marytė Mažeikaitė ir 
valt. Rūta Domarkaitė.

1963 m. įsisteigus Lietuvių Jūrų 
Skautijai, , Juodkrantės” tuntas joje 
tęsė lietuvišką jūrinį skautavimą.

„Juodkrantės" ir „Baltijos jūros’’- 
tuntų stovyklautojai vėliavų aikštėje. 
Rako stovyklavietė, 1968 m.

Tuntas išaugo į didelį vienetą ir 
įsteigė „Trakų” vietininkiją Lemonte 
III. Vietininkijai vadovavo j.s. Dalia 
Lukošiūnaitė, j.s. Jadvyga Lukošiū- 
nienė ir valt. Agnė Katiliškytė. Tais 
metais, j.s. Dalios Lukošiūnaitės 
iniciatyva pradėjo eiti tunto 
laikraštėlis „Kūlgrinda”, kurį 
redagavo poetė Litinė Sutema. 
’’Kūlgrindoje” atsispindėjo tunto ir 
kitų vietovių jūrų skaučių veikiamoje 
savo rašinius talpino ir jaunosios 
sesės.

Kiekvieną žiemą tuntas turėjo 
plaukimo kursus YMCA baseine, 
kuriuos lankė beveik visos sesės. Iki 
1971 m. išaugo daug gerų plaukikių, 
kurios dalyvavo ne tik Čikagos, bet ir 
New Yorko, Detroito ir kt. tarp
miestinėse varžybose. Žymiausios 
tunto plaukikės buvo Laimutė 
Balukaitė, Živilė Bilaišytė, Kristina 
Stonkutė ir Ramunė Stravinskytė. 
Visose varžybose jos laimėjo pirmas 
ir antras vietas. Žiemą taip pat 
vykdavo ir teoretiniai buriavimo 
kursai, kuriuos pravesdavo broliai 
jūrų skautininkai. V ašarą stovyklose 
ir Mičigano ežere sesės mokėsi 
savarankiškai vaidyti burlaivius. 
Buriuoti išmoko visos jūrų skautės, ir 
daugelis jų tapo buriavimo in
struktorėmis stovyklose.

1967 m. Jubiliejinėje LJS 
stovykloje New Wasaga, Kanadoje, 
kurioje dalyvavo visa Lietuvių Jūrų 
Skautija — nuo Atlanto ikiPacifiko

1— vandens varžybose, Juodkrantės” 
sesės pasiekė šių rezultatų:
jūrų skaučių tarpmiestinėj kanojų 
regatoj 1 -ą vietą laimėjo valt. Aldona 
Sabalaitė ir valt. Laimutė Gasnerytė,
2- ą vietą — valt. ViligailėLauraitytė 
ir valt. Laimutė Balukaitė;

„Juodkrantės" tunto sesės ruošiasi 
Klaipėdos uosto mugei. 1969 m.
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ūdryčių tarpmiestinėj kanojų regatoj 
1 -ą vietą laimėjo Aušra Aukštuolytė, 
2-ą Rasa Domarkaitė, 3-čią Dalia 
Aukštuolytė;
tarpmiestinėj mišrioj kanojų regatoj 
1-ą vietą užėmė valt. Gražina Gas- 
nerytė ir vyr.valt. Rolandas 
Grybauskas, 3-ią vietą — Aušra 
Aukštuolyntė ir vyr.valt. Gintaras 
Aukštuolis;
burlaivių tarpmiestinėj mišrioj 
regatoj pirmą vietą laimėjo valt. 
Viligailė Lauraitytė ir vyr.valt. Algis 
Byla. Jiems buvo įteikta j.s. K. 
Plonaičio taurė, atsiųsta iš Švedijos.

J.pask. Dalios Bylaitienės 
pastangomis ir jai vadovaujant, 
„Margučio” radijo programoj buvo 
įsteigta Lietuvių Jūrų Skautijos 
valandėlė, kuriai signalą sukūrė muz. 
Antanas Nakas. 1967 m. „Lietuviai 
televizijoje” vieną, ištisą programą 
išpildė „Juodkrantės” tuntas. 
Ištrauka iš Romualdo Spalio 
„Gatvės berniuko nuotykiai”, talki
nant „Baltijos jūros” tunto broliams, 
buvo nufilmuota gamtoje. 
Vaidinimas buvo pakartotas 
Jaunimo Centro scenoje. Režisavo 
j.pask. Dalia Bylaitienė.

Kiekvienais metais tuntas rengė 
beht dvi iškylas gamtoje: prieš ir po 
stovyklos. Iškylose buvo ruošiamos 
jaunos vadovės, ir jos ėjo visas 
atsakingas pareigas. Į stovyklų 
vadijų nares visada buvo įjungtos ir 

jaunesnės sesės. Tunto vadovybė 
rūpinosi, kad kiekviena sesė, 
kiekvienoje valtyje turėtų pareigas ir 
rūpestingai jas atliktų.

Nuo 1964 m. kiekvieną sausio 
mėnesį tuntas, drauge su Korp’ 
gintaru ir „Raitijos jūros” tuntu 
ruošė „Klaiėėdos uoso” muges. 
Mugės darbeliuose •— muginukuose 
atsispindėjo lietuviška ir jūrinė 
dvasia. Mugėn buvo įjungtos visos 
tunto sesės, nuo pačios mažiausios 
ūdrytės. Jos ne tik dirbo muginukus, 
bet dalyvavo jų pardavinėjime, 
priiminėjo svečius, patarnavo 
kavinėse ir valgyklose. 
, Juodkrantės” tunte visos buvo 
lygios sesės: vienos, didelės, linksmos 
ir darbščios šeimos narės.

1963-71 metais tunto vadijoj 
dirbo šios sesės: 
tuntininkės buvo: j.s. Dalia 
Lukošiūnaitė ir j.s. Dalia Bylaitienė; 
tuntininkės pavaduotojos: j.pask. 
Danutė Baltramonaitienė, j.s. 
Aldona Gasnerienė, valt. Vena 
Lauraitienė, j.pask. Nijolė Raišytė ir 
vyr.valt. Daiva Rutkaitė;
kapelionas: j.v.s. kun. Jonas 
Raibužis;
tunto globėja: j.v.s. D r. Juzė 
Aglinskienė;
adjutantės: vyr.valt. Danutė 
Baltramonaitienė, vair. Danutė 
Bilaišienė, j.pask. Birutė Bulotaitė, 
valt. Vilija Duobaitė, senj. Vida 

Juodkrantės tunto Vaivos laivas su 
Vadovėmis, vyr.valt. Ramune 
Kviklyte ir vyr.valt. Dalia Eidim- 
taite.

Jucevičiūtė, j.pask. Irena Jurgilienė, 
valt. Marytė Mažeikaitė, valt. 
Regina Šiuparytė ir valt. Vilija 
V ilipaitė;
komendantės: valt. Kristina 
Stonkutė, valt. Laimutė Balukaitė ir 
vyr.valt. Violeta Gasnerytė;
uosto komendantės: j.pask. Danutė 
Baltramonaitienė, j.pask. Birutė 
Bulotaitė, senj. Aušrelė Butkienė ir 
valt. Marytė Mažeikaitė;
iždininkės: j.p. Irena Jurgilienė, 
vyr.valt. Vilija Krikščiūnienė, j.pask. 
Daiva Rutkaitė ir senj. Vilija Um- 
brozaitė;
ūkio vedėja: j.pask.. Bronė
Stravinskienė;
korespondentės: j.pask. Danutė 
Bilaišienė, j.pask. Dalia Bylaitienė ir 
j.s. Marija Mackevičienė;
dainų instruktorės: j.pask. Vilija 
Duobaitė, j.s. Aldona Gasnerienė ir 
j.pask:Bronė Stravinskienė;
skautavimo instruktorės: j.pask. 
Vilija Čepaitė-Regan, j.s. Aldona 
Gasnerienė, j.pask. D aiva Rutkaitė ir

,,Juodkrantės” tunto vadovės 
buriuoja. Iš k. į d.:j.p. Nijolė Raišytė, 
j.s. Dalia Bylaitienė ir v.s. Aldona 
Gasnerienė.
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j.s. Marija Mackevičienė;
meno vadovė: j.pask. Dalia Bylai- 
tienė.
Laivų vadės:
„Bangelių” — j.s. Jadvyga Lukošiū- 
nienė, j.pask. Vena Lauraitienė ir 
vyr.valt. Živilė Bilaišytė;
„Vaivos” — vyr.valt. Ramunė 
Kviklytė, vyr.valt. Dalia Bartkienė, 
vyr.valt. Rūta Domarkaitė, j.pask. 
Vilija Čepaitė-Reagan, valt. Aušrinė 
Karaitytė ir j.pask. Nijolė Raišytė;
„Neringos” — vyr.valt. Janina 
Liškevičiųtė, j.pask. Daiva Rųtkaitė, 
vyr.valt. Rūta Domarkaitė ir valt.' 
Giedrė Gasnerytė;
gintarių kandidačių „Nereidžių”
būrelio vadės: j.pask. Birutė 
Bulotaitė, vyr.valt. RomaPrapuole- 
nienė ir senj. Marytė Prunskytė;
gintarių „V ėlungių” būrelio vadovės: 
vyr.valt. Danutė Vakarė, j.pask. 
Vena Lauraitienė ir j.pask. Vilija 
Duobaitė-Marchertienė.
Apdovanojimai:
irkluotojos ženklą gavo sesės valt. 
Laimutė Balukaitė, valt. Živilė 
Bilaišytė, valt. Gražina Gasnerytė, 
valt. Daina Narytė, valt. Viligailė 
Lauraitytė, valt. Kristina Stonkutė, 
vair. Ramunė Baronaitytė, vair. 
Laimutė Gasnerytė, vair. Aldona 
Sabalaitė ir vair. Kristina Shotaitė;

Jauniausioji „Juodkrantės” ūdrytė 
uždega aukurą žuvusiems gelmėse 
pagerbti.

buriuotojos ženklų gavo: valt, 
Laimutė ^alukaitė, valt. Živilė 
Bilaišytė, vyr.valt. Aušrinė Bylaitė, 
vyr.valt. Violeta Gasnerytė, valt. 
Viligailė Lauraitytė ir valt. Daina 
Narytė.
Žuvėdros žymeniu apdovanotos: 
vyr.valt. Aušrinė Bylaitė, vyr.valt. 
Violeta Gasnerytė, alt. Laimutė 
Balukaitė, valt. Živilė Bilaišytė, valt. 
Viligailė Lauraitytė, valt. Regina 
Jurgilaitė, valt. Gražina Gasnerytė,

-^yalt. Daina Narytė,’ valt. Ramunė 
Stįavinskytė, valt. Kristina
Stonkutė,. v.air. Jaunė
Konkulevičiūtė, vair. Vaida

„Juodkrantės" tunto „Bangelių" 
laivo ūdrytės su vadove j.p. Vena 
Lauraitienė.

Konkulevičiūtė, Vilija Bilaišytė, 
Ramunė.Baronaitytė, Laura Daugir
daitė, Laimutė Gasnerytė, Aušrelė 
Grikenytė, .Vida Jurgilaitė, Laura 
Jurkštaitė, Audronė Matutytė, Ina 
Stravinskytė ir Vilija V akarytė.
V yresniųjų sesių ordinai:
Gintaro ordiną pelnė j.pask. Danutė 
Baltram onaitienė, j.pask. Dalia 
Bylaitienė, j.s. Aldona Gasnerienė, 
j.s. Dalia Lukošiūnaitė irj.s. Jadvyga 
Lukošiūnienė;
Inkaro: j.v.s. Aldona Gasneirenė.

Lietuvių JūrųSkautijoj sesėj.v.s.
Aldona Gasnerienė buvo Vyriausia 
Skautininkė ir Inkaro Tarybos pir
mininkė.

Tunto tėvų komitetui vadovavo 
prof. Mečys Mackevičius (jis buvo ir 
teisinis patarėjas), D r. Gediminas 
Byla, Dr. Gediminas Balukas ir 
Aleksas Lauraitis.

Tunto gydytojai buvo j.v.s. Juzė 
Aglinskienė, j.v.s. Kęstutis 
Aglinskas, Gediminas Byla, 
Gediminas Balukas, Aigina 
Prunskienė, Pranas Mažeika ir kt.
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Vėliavų krikštatėviai: tunto 
vėliavos — v.s.HalinaPlaušinaitienė 
ir Dr. Gediminas Balukas, 
„Bangelių” laivo — Zina Katiliškienė 
ir j.s. Liudas Slėnys.

Visi sesių tėvai buvo įsijungę į 
tuųįo veiklų, daug padėjo stovyklose, 
iškylose, mugėse • ir įvairiuose 
renginiuose. Rėmė finansiniai ir 
darbais. Daugelis jų apdovanoti 
Gintaro ordinu su rėmėjo kaspinu. 
Išskritinos yra ponios Sofija Ged
vilienė, Janina Grybauskienė ir 
Aleksandra Šlenienė, neturėjusios 
dukterų tunte, bet visada nuoširdžiai 

dirbusios.
, Juodkrantės” tuntas nuolat 

kviesdavo žymius mūsų 
visuomenininkus ir menininkus 
paskaitoms, pašnekėsiams ir meno 
darbams. Greta prisiekusiųjų padė
jėjų, vyresnių brolių, nuolatiniai 
talkininkai buvo Prof. Dr. Vanda 
Sruogienė, dail. Vana Balukienė, 
dail. ir aktorė Dalia Juknevičiūtė- 
Mackuvienė, poetė Liūne Sutema, 
rašytojas Antanas Rūkas, v.s. Halina 
Plaušinaitienė, v.s. KazėKuraitytė ir 
kt.

Liūdniausia .Juodkrantės” tun-

„Juodkrantės" ir „Baltijos jūros” 
tuntų gėlės žuvusiems gelmėse 
prisiminti.

tui nuoskauda buvo kelių vadovų 
netekimas, kurie per anksti iškeliavo 
į amžinuosius namus. Pirmoji seses 
paliko j.s. Marija Mackevičeinė. 
Kiek vėliau mirė jauna vadovė j.pask. 
Vilija Cepaitė-Reagan, j.s. Jadvyga 
Lukošiūnienė, visų jūrų skaučių ir 
jūrų skautų nepamirštamasis 
kapelionas kun. j.v.s. Jonas Raibužis 
ir vyr.valt. Dr.' Aldona Survilaitė- 
Nakutienė.

Nors, palyginti, neilgas buvo 
, Juodkrantės” tunto gyvavimas, 
tačiau jis paliko žymius pėdsakus 
Čikagoje. Įsąmoninęs meilę jūrinei 
valstybei Lietuvai, išauklėjo 
susipratusias lietuvaites ir tikras 
skautes, kurių dalis dabar vadovauja- 
ne tik jūrų, bet ir žemės skautėms, 
seseriškai ištiesusios skautišką ranką 
mažajai lietuvaitei.

„Juodkrantės ’’tunto stovyklaotojos 
1966 m.
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PADAVIMAS
APIE NERINGĄ

Seniai, labai seniai, kada 
Lietuvoje gyveno milžinai, o žmonės 
su dievais kalbėjo, Kuršių neriją 
valdė turtingas ir jaunas valdovas 
Karvaitis. Nerija, įsispraudus tarp 
Baltijos jūros ir Kuršių marių, anais 
laikais nebuvo smėlinga kaip dabar. 
Tada ten augo didžiulės girios, 
siūbavo derlingų javų laukai, žaliavo 
vešlios pievos. Žmonės ten gyveno 
ramiai, saugioje savo valdovo Kar- 
vaičio globoje.

Nors ir labai turtingas buvo 
Karvaitis, nors turėjo jauną ir gražią 
žmoną Agilą, bet jų laimę dengė 
liūdesys. J uodu neturėjo vaikų, kurių 
labai norėjo ir laukė. Ir kreipėsi tada 
Karvaičiai į senus vaidilas, kad jie 
prašytų deivės Laimos pagalbos, kad 
ji padėtų jiems sulaukti įpėdinio.

Vaidilos ir burtininkai ilgai meldė 
meilės deivę Laimą, kad išklausytųjų 
prašymo. Ir šai, vieną saulėtą 
pavasario rytą Agilai gimė duktė. 
Karvaičių džiaugsmui nebuvo galo. 
Mergaitę pavadino Neringa, mylėjo 
ją ir lepino kaip beišmanydami. 
Tačiau neilgai jų laimė tęsėsi. 
Neringa augo taip greitai, kad po 
metų auklės nebegalėjo jos pakelti, o 
virėjoms sunku buvo ją prisotinti. Ji 
valgė daugiau už penkis vyrus ir visi 
matė, kad tai bus ne paprasta 
mergaitė, bet milžinė.

Žmonės pradėjo kalbėti, kad 
Laumė apmainiusi vaikus: paėmė 
tikrąjį, o jo vieton paliko šią besotę. 
Susirūpinę tėvai vėl kreipėsi į 
vaidilas, prašydami sužinoti ar 
mergaitė tikrai yra apmainyta. 
Vaidilos, žyniai ir kerėtojai pareiškė, 
kad mergaitė auganti dievų valia ir 
savo tautiečiams padarysianti daug 
gero.

Greitai Neringa užaugo į milžinę. 
Nors ūgiu ir jėga ji žymiai pranešė 
visas apylinkės merginas, bet niekur 
nebuvo gražesnės jaunuolės, kaip 
Karvaičių duktė.

P railgo Neringai tėvų rūmuose, ją 
traukė Baltijos jūra, Kuršių marios, 
kuriose ji braidė, maudėsi ir galinė- 
josi su bangomis. Tačiau taškytis 
vandeny jai greitai nusibodo ir 
Neringa pradėjo dairytis naujų 
pramogų. Pamačius audrų 
blaškomus žvejų laivus, Neringa 
ėmėsi juos gelbėti. Tuo metu, kai 
Neringa braidė vandenyse, visi laivai 
ir žvejai, jai padedant, sveiki 
grįždavo namo. Dėkingi apylinkės 
gyventojai pamilo Neringą kaip 
laimės nešėją.

Ramiomis dienomis, kada laivai 
buvo saugūs, Neringa žaidė su 
smėliu. Bepilstydama smėlį iš vienos 
vietos į kitą, ji supylė Kuršių mariose 
daug pylimų, kurie saugojo laivus 
nuo didelių bangų. Vieną kartą ji 
nešė smėlį priejuostėje. Priejuostė 
prairo ir visas smėlis išbiro į vieną 
vietą, sudarydamas kalnelį. Iki šiai 
dienai Dravenos kaimo lygumose 
stovi aukštas gryno smėlio kalnelis, 
kurį, kaip seni žmonės paakoja, 
supylusi milžinė Neringa.

Daug gero žmonėms Neringa 
padarė, bet vieną dieną ją ištiko 
didelė nelaimė. Jos motina Agila, 
kelionėje marių pakrantėmis, pateko 
į dribsmėlį ir su visais palydovąis' 
jame prasmego. Tris dienas ir tris 
naktis Neringa kasė dribsmėlį toje 
vietoje, kurioje paskendo Agila. 
Tačiau kiek ji to smėlio iškasdavo, 
tiek jo duobėje prisipildydavo. Kasė 
Neringa tol, kol Nerijos kopų kalne 
pasidarė didelė įlanka, o abiejose 
įlankos pusėse — ilgi smėlio ragai. 

Veltui stengėsi Nerirtga, dribsmėlis 
neprasiskyrė, motinos neprisikasė. 
Neringos iškastą įlanką žmonės 
pavadino Agila, kuri ilgai saugojo 
žvejus nuo Baltijos jūros audringų 
vėjų.

Seni seneliai pasakoja, kad tris 
dienas ir tris naktis raudojo motinos 
N ėringa, sėdėdama ant Kuršių marių 
kranto, o jos ašaromisSpalvinusios 
marios užliejo pievas ir ganyklas.

Po kelių metų atėjo laikas 
Neringai ištekėti. Piršosi Neringai 
jaunuoliai-milžinai iš visų Lietuvos 
kraštų, bet nei už vieno Neringa 
nenorėjo eiti. Karvaičių rūmuose 
buvo suruošta puota, kurioje 
jaunuoliai visaip stengėsi Neringai 
įtikti. Vieni gyrė savo laivus, 
greitesnius už vėją, kiti rodė savo 
eikliuosius žirgus, kurių niekas 
negalėjo pralenkti, treti — savo 
nenugalimus ginklus, kuriais gynė 
tėvynę nuo priešų. Bet nė vienas 
nesujaudino Neringos širdies. 
Pagaliau jaunuoliams nusibodo 
Neringos atkaklumas.

— Mes nepaliksime Karvaičių 
rūmų, kol Neringa vieno iš mūsų 
nepasirinks, — šaukė jie, mušdami 
kardais į skydus taip stipriai, kad jų 
smūgių aidai nuskambėjo per miškus 
ir marias.

Matydama, jog negalėsianti 
jaunuolių išsiųsti namo, Neringa 
pakėlė pakrantėje gulintį akmenį ir 
tarė:

— Aš ištekėsiu už to jaunuolio, 
kuris pajėgs tokį akmenį numesti į 
Ventės ragą.

Nudžiugę jaunuoliai tuojau 
griebėsi akmenų, tačiau per Kuršių 
marias Ventės pilies bokštai vos 
matėsi ir nei vienas nepajėgė taip toli 
akmens nusviesti. Nuliūdo milžinai, 
o Neringa džiūgavo, matydama, kad 
pakrantės akmenys baigiami 
išsvaidyti, kad visi jaunuoliai turės 
grįžti bejos namo.

Pyko jaunuoliai ir prašė, kad 
Neringa pati parodytų ar jos 
reikalavimas yra įvykdomas. Paėmus 
nuo žemės dar vieną likusių akmenų, 
Neringa įsitempė ir sviedė Ventės
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rago link. Tolimame Ventės rage 
iškilo dulkių kamuolys, 
paliudydamas, jog Neringos mestas 
akmuo pasiekė sausumų.

Nuliūdę milžinai dar kartą bandė 
.savo jėgas, užpildydami marių dungą 
netoli Ventės rago“ dideliu akmenų 
klodu, kuris iki šiai dienai tenai 
tebėra.

— V entis dar nemėgino savo 
jėgų, —■ sušuko jaunuoliai, pamatę 
nuošaly stovintį milžiną.

Ventis tarė: — Gerai, aš pamėgin
siu. Jeįgu mano akmuo pasieks 
Ventės ragą, Neringa bus mano 
žmona.

Visi nutilo ir žiūrėjo į Ventį, kuris 
pakėlė akmenį, įsitempė ir visa jėga 
sviedė į kitą krantą. Ventės rage 
iškilo dulkių kamuolys ir akmuo 
atsimušė į pilies sieną.

Senas milžinas Karklys, stebėjęs 
runtyn'es, išėjo iš būrio ir, pasveikinęs 
jaunuolius, tarė: — Dabar Neringa 
bus V enčio žmona ir greitai 
viešpataus V enčio pilyje.

Visi pralaimėję jaunuoliai buvo 
labai nuliūdę ir nutarė pakrantėje 
likusius akmenis sumesti į vandenį, 
kad jie neliktų amžinais liudininkais 
jų nesėkmės. Ir vėl lėkė akmenys ir 
skendo netoli Ventės rago. Todėl 
Nerijoj iki šių dienų nėra jokio 
akmens, nes milžinai juos iš pykčio į 
vandenį sumetė. Dėl to ir Nerijos 
gyventojai statosi namus iš medžio.

Netrukus įvyko šaunios Neringos 
ir Vencio vestuvės ir juodu laimingai 
gyveno ^Ventės rago pilyje. O Nerijoj 
dar ir šiandien- tebestovi- aukštas 
Karvaičių kalnas ir daug mažesnių 
kalvų, milžinės Neringos supiltų.

(Pagal lietuvių 
liaudies padavimą 

parašė 
j.s. Dalia Bylaitienė)

Neringos smiltynai
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VERBOS IR VELYKOS
Ir pačioje Lietuvoje ir išeivijoje 

žmonės visų švenčių papročių 
nevienodai laikosi, nevienodai juos 
vysto ir pritaiko. Papročiai skiriasi
šeimose, Lietuvos srityse. Tuo būdu 
kai kurie Verbų sekmadienio, 
Didžiosios savaitės ir Velykų 
papročiai užmirštami

Lietuviams būdinga V erbų 
(palmių) sekmadienį j bažnyčią 
nusinešti savo verbas, ne tik per 
pamaldas gauti palmių šakas( kurios 
j šaltesnes sritis atvežamos iš šil
tesnių). Lietuviai atsineša kadagio ar 
blindės (kačiukų) šakeles, taip pat 
Vilniaus verbas. Tėvai ar vyresni — 
daugiau šakelių, maži vaikai— dvi ar 
tris. Šakelės aprištos kaspinėliu. 
Vilniaus verbos supintos iš žiedelių, 
džiovintų gėlių, smilgų ir žolių. Jos 
kilusios iš Austrijos ir per Lenkiją 
pasiekė Lietuvą, bet tapo tikrai 
būcTingu papročiu. Geras užsiėmimas 
sueigoje (ir stovykloje). J ei kam nors 
nesmagu neštis savo verbą, kai krašto 
vietiniai gyventojai taip nedaro, 
galima atsiminti žemaičių supratimą; 
neatsinešusiam savo verbos velnias 
savo uodegą į ranką kiša!

Verbų sekmadienio rytą 
„plakama” verbomis. Šeimoje nariai 
žiūri, kuris pirmas palies kitus narius. 
Tai užsiliko iš senovės ir reiškia, kad 
palietimas žaliu augalu suteikia 
sveikatą ir sėkmę.

Lietuviškose Velykų pamaldose 
šventinami margučiai ir kiti 
velykiniai valgiai, aiškiai padėti. 
Jeigu taip parapijoje nebuvo 
daroma, tinka iš anksto susitarti!

Beveik visi yra matę vašku dažytų 
margučių, bet retėja jų skutimas 
peiliuku ar adata. Tai skirtingos 
rūšies menas, kurį kas nors iš vieneto 
ar pažįstamų galėtų pamokyti.

Jeigu ne visus, tai bent dalį 
margučių galima nudažyti senoviškai 
— augaliniais dažais (svogūnų 

Mergaitė su verbomis Vilniuje. K. Rusecko pav, 1847

lukštai ir kt.)
Kas sugeba, iš kiaušinių lukštų 

gali spėlioti ateitį (kaip per Kūčias iš 
vaško formos). Velykų rytą 
margučiai ridenami, pavyzdžiui po 
lietuviškų pamaldų šventoriuje ar 
kieme, kaip kai kur skautai 
suorganizuoja.
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KIRVIS IR PEILIS

VIENETO POREIKIAI

Vienas svarbių vadovo sugebėjimų yra pažinti savo 
vienetų bendrai ir kiekvieną narį — vieneto „būdą”, 
pobūdį. Iš to išryškėja ir poreikiai — tai, kas šiam vienetui 
dabar reikalinga.

Svarbiausia, kas reikalinga skautams (ir skautėms) 
vystytis, bristi, lavintis. Vienas būdas tai sužinoti yra 
pasjtarimuose su jaunaisiais vadovais, vieneto vadija 
arba, jei vienetas labai mažas, su keliais nariais.

Pagal reikalavimus ir programa — ne tokia, kurią 
jsvaizduoja vadovas, bet tokia, kuri šiuo metu padėtų 
vienetui lavintis ir bręsti. Kai nariai dalyvauja programos 
planavime ir pravedimu, jie jaučia, kad vienetas yra jų — 
kad jie nėra vadovo samdiniai ar įrankiai.

Ko vienetui ir jo nariams reikia? Nuotykių? Darbo 
kartu? Draugystėj? Progos pasireikšti? Patirties gamtoje? 
Užsiėmimų laisvalaikiui? Daugiau žinių ar praktikos 
kurioje nors skautamokslio, lituanistikos, gamtamokslio 
ar kitoje srityje? Mandagumo? Pagarbos kitiem j? Progos 
vadovauti, pravesti, planuoti, sutarti su kitais, prisitaikyti 
prie kitų nuomonių ar pągeidavimį?

Geras būdas įsijausti į vieneto poreikius 
(reikalavimus) yra pirma persvarstyti S AVO poreikius— 
ko man reikia, ko siekiu, ko trūksta, ko reikėtų daugiau??

. . . IR STOVYKLOJE

Pažindama savo vieneto nares, vadovė, ruošdamasi 
stovyklai, gali,atkreipti dėmesį į ypatingas stovyklautojas 
— į tas, kurioms reikės ypatingos pagalbos ar progų.

Kurios stovyklaus pirmą kartį? Kurioms reikia 
mediciniškos priežiūroj? Kuri ką nors. gerai moka ir 
galėtų kitas pamokyt? Kuri pirmą kartą vadovaus ar eis 
kitas pareigaj? Ar yra bijančių tamsos ar miško garsį? 
Kuri turi kokį talentą ar gabumą, stovyklai reikalingą ir 
naudingą? Kuris skautas turi bėdų su elgesiu mokykloje, 
sueigoje, namie — kaip jarh padėti bręsti ir savimi 
pasitikėt? Ar reikėtų į kiekvieną stovyklautoją panašiai 
atsižvelgt?

Skautų ir skaučių sveikata bei saugumas yra, turbūt, 
vienintelė skautavimo sritis, kurioje labiau pasireiškia 
griežtumas. Paprastai vadovai vengia įsakyti, bet šiais 
dviem atvejais kitaip.

Mėgstame stovyklon atsivežti suomiškų peilį arba 
„finką”. Berniukus traukia peiliai, kirviai, dalgiai, 
durklai. Tai turbūt mūsų protėvių palikimas!

Kone visur gamtoje galima visai patogiai iškylauti ir 
stovyklauti tik su kišeniniu, sulankstomu peiliuku.

Jeigu būtų koks darbas, kuriam reikia didesnio 
įrankio, dažniausia pakanka pjūklelio ar pjūklo, kuris už 
kirvį daug saugesnis. Šiais laikais' mažiau kertame
medžius, vartojame labiau sausus ir žemėn nukritusius.

Vienas iš pirmų stovyklos uždavinių yra užtikrinti, 
kad kirvius bei pjūklus vartos tik mokantys— ir saugiai, 
atsargiai. T okie didesnį įrankiai, jeigu jie yra ūkio vedėjo 
žinioje, rečiau būna susižeidimo priežastimi. Ir mažesnė 
pagunda juos išbandyti. Motorinį pjūklą vartoja tik 
suaugę.

Įrankiai — kaip draugai. Jei jie piktnaudojami, 
dingsta draugystė ir atsiranda priešas, nedraugas. Nuo 
piktnaudojamų įrankių sužeidžiami medžiai — ir 
brangiausias turtas: žmonės.

Atsargiai ir saugiai!

<
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LAIVAI, LAIVELIAI
W

fV

3

Jaunesnieji, vos tik priėję prie upelio ar ežero, meta 
akmenėlius, pagalius (ir jei primėtyta šiukšlių— butelius 
ar skardines) .Visiems įdomu išsiųsti „laivelį”. O jei upelis 
toli, per jaunųjų sueigų galima išbandyti dubenį ar net 
vonią!

RIEŠUTAS. Didesnio riešuto pusė jau plūduriuoja. 
Įdėjus mažytę žvakutę išeina apšviestas laivelis( užgesinti 
kambaryje šviesas).

BURLAIVIS. Paprasčiausias — medžio gabalėlis ar 
plaustas (pagaliukai, surišti žole ar siūleliu) su tvirta 
plunksna, plonos, žievės, gabalu, nu — ir popierine bure. 
Kuris burlaivis greičiau paplauks ar perplauks vandenį ar 
toliausia upelyje nuplauks per numatytą laiką?

KAMŠČIAI. Kamščius nusverti vienu ar keliais 
segtukais, burei pagalėlis — dantų krapštukas, o 
popierinę burę kiekvienas savaip nudažo ar dailina.

VARIKLIS. Laivo pavidalo medžio gabalas, užp
akalyje įpjauta U pavidalo. Ten įdedamas gumele 
sukamas malūnėlis.

PLAUKIANTI LĖKŠTĖ. Aliuminio ar kitokia 10 cm 
skersmens lėkštutė. Burės stiebas — ledų pagaliukas 
nulenktu (ir lipinama juosta pritaisytu) galu. Kiekvienas 
užrašo savo vardą burėje'arba sugalvoja laivelio vardą. 
T ai padės jauniesiems išmokti kaip sunkesnis už vandenį 
daiktas (metalinė lėkštutė)* gali plaukti.

GARLAIVIS. Variklis — metalinio vamzdelio kilpa, 
kurią liečia žvakės liepsna, o abu galai vandenyje. 
Panašiai su pusiau vandeniu pripildyta alyvos ilgakakle 
skardinėle, kurios plonas galas vandenyje, o platusis virš 
žvakės.

Laiveliams tinka žievės, už vandenį lengvesnės 
plastmasės, kukurūzų nuograužos. O ką jau kalbėti apie 
laivelių modeliui?
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SKAUTIŠKOJI MINTIS
Kaip padėti skautėms ir skautams 

suprasti įstatus ir įžodį? Kaip padėti 
palaipsniui savo gyvenime išgyventi 
ir pritaikyti skautiškąją mintį?

Vieneto veikloje parodyti: gerbti 
gyvus daiktus, taupyti medžiagas, 
draugiškai elgtis.

Mintinai išmokti įžodžio ir įstatų 
žodžius.

Įvairiose apeigose ir ypač 
maldomis išreikšti vidinį skautišką 
nusistatymą, kuris įstatais ir įžodžiu 
išreiškiamas.

Paskelbiant patyrimo laipsnius, 
įteikiant specialybes ar ypatinguosius 
ženklus pabrėžti, kaip šie padeda 
įgyvendinti skautišką mintį.

Duoti progos išreikšti savo 
supratimą apie skautišką mintį, kai 
atliekami patyrimo laipsnių, 
specialybių ar ženklų programos 
uždaviniai.

Daugiau atsakomybės skautėms 
vieneto veiklos, lėšų tvarkyme, 

nuosprendžiuose ir veiklos įver
tinime.

Sudaryti progų prisidėti prie 
bendruomeninių darbų už vieneto 
ribų.

Surišti skautiškąją mintį su visais 
programiniais egzaminais ir dalykais 
(pvz., mes mokomės pirmosios 
pagalbos, nes . . .)

Raginti skautus skautybės tikslą 
ir mintį paaiškinti kitiems žodžiu 
(pvz. sueigos pradžioje ar pabaigoje 
ar per šventes), raštu (mokyklos, 
vieneto ar stovyklos laikraštėliui) ir 
pavyzdžiu.

Tegul patys nariai sugalvoja 
apeigas, kurios įvertintų, pagyvintų 
ir palaikyti jų skautiškuosius 
įsitikinimus (pvz. trys žvakutės: 
Dievui, Tėvynei, artimui).

Pabrėžti, kaip svarbu tarnauti 
kitiems žmonėms, tautai ir pasauliui.

Aptarti kitų kultūrų, religijų ar 
grupių dorinį pasaulį.

išvystyti tarnybą kitiems, surištą 
su programiniais reikalavimais.

Atkreipti dėmesį į pagarbą kitą 
nuosavybei ir kitų teisėms iškylose, 
stovykloje, ekskursijose, muziejuje, 
autobuse.

Pavaidinti skaučių seseriškumą 
Susimąstymo dieną ar kita proga.

Susirašinėti su skautėmis ar 
skautais kitur (lietuviais ar ne); 
paremti kitų skautų ar skaučių veiklą 
ar skautišką reikalą savo san
taupomis, darbu, laiškeliu.

Per specialybes parodyti, kaip 
svarbi sveikata, gyvybė, 
sveikatingumas; pabrėžti apsaugą 
automobilyje, laive, iškyloje, 
palapinėje.

Pasakojimuose prie laužo 
(vadovo valandėlė prieš pat pabaigą^ 
įtraukti iš skautiško gyvenimo 
įvykius ar asmenis, kurie laikėsi 
skautiškos minties ypatingose 
sąlygose.

Piešti sudėtinius piešinius ar iš 
iškarpų montažus kiekvieno įstato 
tema.

ATSAKOMYBĖ VIENETO 
VEIKLOJE

Kaip skautes sėkmingai skatinti būti atsakingomis? 
Kaip ugdyti sumanumą, iniciatyvą? Kaip padėti rūpintis 
reikmenimis, patalpomis, ruošos bei planavimo 
smulkmenomis? Kaip padėti joms auklėtis, kad nepaliktų 
pusiau užbaigtų darbų, kad rūpintųsi tvarka, švara? Kaip 
išvengti nuolatinių priminimų ir ragininuį? Kaip ugdyti 
kruopščias skautes?

Gal yra vienetą, kuriuose vadovė prisiima beveik visą 
atsakomybę už užsiėmimo, sueigos, stovyklos ar kito 
renginio tvarkymą, ruošą, reikmenis, smulkius planus. 
Kiek vietos lieka skautėms pasireikšti?

Tikriausia yra vienetų, kuriuose mergaitės pačios 
prisiima atsakomybę už ruošą, tvarkymąsi, užsiėmimų 
reikmenis, vietą. Jos supranta, kad kruopšti ruoša yra 
svarbi planavimo dalis. Paprastaijos pačios darbą tęsia ir 
baigia be vadovės raginimo.

Kaip pasiekti šitokio vieneto lygį?
Padėti vienete išmoktą dalyką pritaikyti namuose, 

mokykloje ir kitur.
Padėti skautėms vaizdingiau pagalvoti apie savo 

uždavinius. Padėti joms atpažinti persunkius užsimo
jimus ar projektus. Tegul įsijaučia į sąlygas, aplinkybes, 

galimybes, savo sugebėjimus ir laiką.
Pagaminti puošmenį iš gamtos dalykų (lapų, smilgų, 

akmenukų, kriauklių, sėklų) savo namams ar dovanėlei 
ar papuošti savo kambarį.

Jeigu nėra pavojaus sveikatai ir gyvybei, leisti 
skautėms iš savo klaidų išmokti.

Jei skautės nėra pratusios planuoti, vadovė gali 
nurodyti aiškų reikalą ar uždavinį, o skautės tada 
rūpinasi pagelbiniais uždaviniais ir reikalais.

Asmeninę atsakomybę lavina asmeniški uždaviniai 
vienete ar už vieneto. Pamokyti kitą sesę kurio nors 
skautamokslio dalyko arba ruoštis pareigoms stovykloje 
(laužavedės, redaktorės, gamtos užsiėmimų vedėjos, 
virėjos).

Leisti tikrai atsakingai pareigas vykdyti ribotam 
laikui, kad pareigos neatrodytų persunkios. Pavyzdžiui, 
korespondentei, iždininkei, laužavedei, skiltininkei, 
paskiltininkei.

Pravesti nors ir trumpą.vadijos posėdį, pasitarti su 
jaunosiomis vadovėmis. Kartais pasikviesti visas vieneto 
nares tokio posėdžio pasiklausyti ir stebėti, kaip 
jaunosios vadovės bendrauja ir sprendžia.

Padėti skautėms suprasti, kad jų patirtis skautiškame 
vienete bus naudinga ir gyvenime. Čia gali padėti 
vyresnė skautė, suaugęs žmogus, papasakodami apie 
savo patyrimą.

4
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KNYGOS „SESE, 
BUDĖK!” jūrinė

TERMINOLOGIJA
K.aip ir kiekvienoje kalboje, taip ir 

lietuvių, yra žodžių paskolintų iš kitų 
kalbų. Vieni jau tapo tarptautiniai, 
pvz. radijas, navigacija; kiti — 
„sulietuvinami”, pridedant 
lietuviškas galūnes, pvz. angį, cat 
lietuviškai vadinamas ketu, sloop — 
slūpu ir pn. Lietuvių jūrinė ter
minologija sudaryta iš vokiškų, 
olandiškų, angliškų ir kt. žodžių, nes 
nepriklausomos Lietuvos laivyno 
gyvavimas buvo trumpas — nespėta 
sukurti lietuviško jūrinio žodyno. 
Kai kurie terminai taip prigijo, kad 
nors jie nėra tarptautiniai, lietuviško 
pakaitalo neturint, vartojami 
žargonu pvz. takelažas, rangautas ir 
kt.

„Sese, budėk!” knygoje pateikta, 
kiek buvo įmanoma iš žodynų, 
kalbininkų, j. skautininkų ir kt. 
surinkti, lietuviški terminai.

Pirmoje eilėje plaukiojantį 
pastatą vadiname lietuvišku, skam
biu ir gražiu vardu — laivu. 
Angliškai plaukiojantis pastatas yra 
beveik lygus houseboat’ui. Poleris 
(vokiškai Poller, olandiškai poldei) 
yra medinis ar metalinis stulpelis, o 
įmantrusis polerio mazgas yra 
paprastasis piemenų.

K tampė yra grynai vokiškas 
žodis, tad atgaivinome pamario žvejų 
terminą — antį. Taip pat dile yra 
skolinys iš plandų ir vokiečių. 
Lietuvos, kablininkai’pafarė naūdot-i 
įkabą.

Kadangi knygoje jūrų skaučių 
skyrius neliečia buriavimo, tai buvo 
stengtasi • atsakyti į jūrinės dalies 
patyrimų laipsnių programos 
reikalavimus.

Valties dalių pavadinimai visi yra 
lietuviški, išskyrus bortą, kuris jau 
tapo tarptautiniu žodžiu.

Pagrindinėms burėms suradome 
lietuviškus vardus. Main sail — 
didžburė, jib — raginė, storm canvas

— audros burė, storm jib — audros 
raginė, spinnaker — skraiduolė. 
(Skraiduole seniau buvo vadinama 
trikampė pagalbinė burė, dabar jau 
jūriniame skautavime nenaudojama.

Pritarus mūsų skyriaus patarėjams 
j.v.s. K. Aglinskui, jūrų kapt. P. A. 
Mažeikai ir kt., atgaivinome šį vardą 
ir siūlome vietoje vokiško špinakerio 
ar angliško špinakerio).

Daug keblumų sudarė burlaivio 
dalys. Pvz. boom teko palikti 
buomu. Gafelį (gaff) vadiname 
lietuvišku ardumu, žalingą (spradei)
— skersiniu, o yard arba sprit — rėja.

Kadangi žodyne radome bur- 
vilkius (burėms iškelti lynai), tai 
halyards arba falus taip ir 
pavadinome. O sheets arba šotus 
(burėms valdyti lynai) — bur- 
valdžiais.

V okiškuosius vantus ir štagus 
palikome, nes ne mūsų paskirtis kurti 
naujadarus. Jais turėtų pasirūpinti 
mūsų „jūrų vilkai”, nes dabartinė 
jūrinės terminologijos mišrainė labai 
apsunkina mūsų jaunuosius 
buriuotojus. Emigracijoje buriuo
jame gyvenamo krašto vandenyse, tai 
jau vien saugumo sumetimais, reikia 
mokėti tos valstybės terminologiją

MENTĖ
KOTAS

(kad būtų galima susikalbėti su 
vietiniais buriuotojais ir pakrančių 
sargyba).

Lietuviška terminologija, aišku, 
yra būtina, tik,, deja, vis dar jos 
neturime. Mūsų manymu reikėtų 
apsivalyti nuo žargono, kuris sudaro, 
šalia angliškos ir lietuviškos, trečią 
kalbą . . . Dabar jau nebepriimtinas 
bakbortis (laivo kairinis šonas) jr. 
štirbortas(laivo dešininis šonas), nes 
tarptautiniuose vandenyse 
daugiausia sakoma pąrt ir starboard.

Šia proga džiaugiamės j.v.s. B. 
Stundžios pastangomis jo knygoje 
„Burės ir varikliai” įdėti daug 
lietuviškų žodžių. Taip pat 
sveikiname jūrų mokslininką A. P. 
Mažeiką, paskelbus puikų naujadarą 
— jūrkaitą (jūros potvynis ir 
atoslūgis — tide). P. Mažeika 
priminė, kad kalbininkas P. 
Skardžius jam buvo pasiūlęs buriavę 
vietoj takelažo. Būtų gerai, kad 
jūrinės terminologijos reikalu at
silieptų besirūpinantieji lietuvių 
kalbos grynumu..

j.s. Dalia BylUitienė

RANKENA

JKABA

RAGAS, 
PIRMGALVS

KAIRINIS
KRAŠTAS-s BORTAS

SUOLIUKAS

IRKLINĖ VALTISz>". GRINDELĖS

Zitos Stirbytės pieš.

DUBUO. 
LANUGALIS

DEŠININIS 
BORTAS
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ALGIMANTAS
V/AGW PKTAWS nmsTKAvo

ALP. D. PETRAITIS

t/ls syf<?/z)6 &uvo 
VAIZ&Qn.lLfS ,taup.l(, 
PUS/AUSALiO ARMĖNAS,

ATKELIAVĘ SU [VAIRIU 
PREKIŲ VEŽIMU. '

JU DAR ATSIVARĖ, NEŽI
NIA /š KUR, PUIKIU, 
ŽIRGU KM M E. K $

IR PRISIDĖJO PRf£ 
M£ DŽ/OKLĖS, NES ŽVĖ

RIŲ KAILIAI DAVĖ"' PELNO

TĄ MEDŽIOKLES 

POPIETE MIŠKE

PMI6IPD0 
PIKTAS MEŠKOS 

&ALSAS /P 

TUOJ PO TO...

MEDŽIO ŽENIN.

AUGALOTAS .JUOD
BRUVAS VAIKINAS 
ŠLUOSTĖ KAPOJA 
NUO KIRVI O '

PIRKLYS SU S ŪDRAS KY- 
tąj^ū&a/s 
bRĖGSTU PEČIU LIPO 
IŠ

TREČIAS LAI
KĖ KAIRIAU 
RANKA SU
SPAUDĘ TIE
SIĄJĄ IPKE- 
M!Ė KRAU
JU! TEKĖTI.
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MEŠKA d A A GAIŠDA
MA DUASKĖ NAGAIS 
GIRIOS VĖJĄ. VVAAI 
VIENAS ANTRAM DĖ
KOJO UZ PAGRL&A.C

NAMU LINK.

A 19/1

MEDŽIOTOJAI SU 
KAILIAIS m MŽ> 

SO M IS SLINKO

< 'MK DU VIENODUS) 
GEDA bU6 A HU
ATIMTI. VIENAS į 

TIKRAI LIKS. J

BUS DAUGIAU
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4 ' *
didžioji seiovi

CHICAGO

ŽIEMINIAI 
UŽSIĖMIMAI

Dariaus ir Girėno oro skautų 
draugovė kartu su Perkūno draugove 
turėjo pirmą šių metų žiemos iškylą 
vasario mėnesio 21 dieną Cook 
County miške. Kadangi savaitę prieš 
buvo minima Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė, oro 
skautai surišo iškylos temą su šia 
data.

Oro skautai turėjo apsirengti 
žiemiškai, atsižvelgiant j miško 
aplinkybes. Prieš pradedant, 
broliams buvo išaiškintos išvykos 
taisyklės. Oro skautai staiga tapo 
Lietuvos partizanais ir turėjo nešti 
Lietuvos vėliavą per mišką. Kelią 
turėjo sekti ženklais ir laiškais. 
Skautus partizanus dažnai 
užpuldinėjo komunistai (vadovai), 
kurie bandė pagrobti trispalvę. Be to, 
buvo paskirti skautams įvairūs 
uždaviniai, kaip sugiedoti Lietuvos 
himną, pastatyti lietuvišką kryžių, 
koplytėlę, arba paskaityti ištraukas iš 
Juozo Daumanto knygos ”Už 
geležinės uždangoj.

Tai iškylautojams neatrodė taip 
sunku prieš sužinant, kad reikia 
skubėti, nes Perkūno draugovė irgi 
buvo šioje iškyloje, tiktai jie pradėjo 
iš kitos pusės miško, o baigimo vietą 
visi norėjo pasiekti pirma. 
Bėgdamas oro skautųdraugininkas 
sekė brolius, bandydamas juos 
sugauti. Kiti keturi ’’komunistai“ 
naudojo žiūronus ir radijo 
siųstuvėlius surasti ir užpulti 
partjzanusSutrukdyti ir sulėtinti 
partizanus vis dar daugiau, kelias 
vingiavo per spygliuotus miškus, 
slėnius su ’’mažais upeliais bei 
ežeriukais ir klaidingais keliais, kur 
’’komunistams“ buvo lengva 
netikėtai užpulti partizanus.

Perkūno ; ir Dariaus-Girėno 
draugovių iškylos vadovai: Tomas 
Miglinas, Leonas Puirius, Romas 
Penčyla, Robertas Vitas, Vytenis 
Rasutis, Ritas Pavilionis, Audrius ir 
Vytenis Kirvelaičiai.

Pirmą kartą ’’komunistai“ 
užpuolė partizanus su sniego 
sviediniais ir iš miško net vienas 
’’komunistas?1 užšoko ant keleto 
partizanų. Dar nepraradę vėliavos 
partizanai turėjo toliau prabėgti per 
nukritusių medžių pertvarą, kur vėl 
komunistai energingai puolė sniego 
sviediniais. Vėliau partizanus 
komunistai netikėtai užpuolė 
mažame take, kur abiejose pusėse 
buvo aštuonių pėdų spygliuoti 
krūmai tokie tankūs, kad nebuvo kur 
partizanans bėgti, bet tiesiai į

Žieminės iškylos dalyviai 
perkūniečiai su Dariaus-Girėno oro 
skautais miške po užsiėmimų.

Brolio Vytenio nuotraukos
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komunistų pinkles. Šį kartą 
komunistai sugavo visus partizanus; 
tik'vienas brolis prabėgo - tas,kuris 
nešė Lietuvos vėliavą.

Oro skautų partizanams 
pasisekus atnešti vėliavą į paskirtą 
vietą, jiems buvo duotas kitas 
uždavinys: patiems , sugalvoti ir 
paruošti kitos draugovės užpuolimą. 
Kai kita draugovė atvyko, ir 
užpuolimas sėkmingai pasibaigė, 
buvo pradėta abiejų draugovių

Washingtono Rambyno vietininkijos 
sesės ir broliai iškyloje. Trečioj eilėj 
pirma iš kairės — s. Meilė Mickienė, 
vietininkė, draugininkas Algis Gar- 
sys, pirma iš dešinės draugininke ps. 
Virginija Butienė. 

vėliavų žaidimas. Reikia pasigirtų 
kad oro skautai laimėjo užpuolimą ir 
vėliavų žaidimą.

Iškylai pasibaigūs, visi išsirikiavo 
ir žygiavo per mišką atgal j 
automobilius. Iškylautojai grįžo 
namo patenkinti, o ’’komunistai“ 
dabar jau planuoja atsilyginimo 
iškylą pavasarį.

Brolis Vytenis

Washingtono (JA V) Vaidilučių 
skiltis iš k. Loreta Lukaitė, Nida 
Mickutė, Vida Vodopalaitė, 
skiltininkė Kristina Lukaitė, Nida 
Česonytė ir Ingrida Orentaitė. Nuotr. 
M. Mickienės.

A.A. SKAUTĄ 
EUGENIJŲ 

KRIAUČELIŪNĄ 
PRISIMINUS

Saulutė leidos už kalnų, 
Nusileido ir stovyklos vėliava, 
U žgeso ir stovyklos žiburėlis
Ir su juo, Eugenijau, užgeso ir Tava 

širdis.

Bet ir vėl pakilus saulei anksti rytą, 
Pakils ir vėl stovyklos vėliava, 
Tik nepakils Tavo jauna širdelė, 
Kuri užmigo amžiams ir neprisikels 

jau niekada.

Eugenijau, Tu mielas ir brangus, 
Tu jaunas ir žavus buvai, 
Tačiau mirtis pakirto jauną 
Ir nematysime daugiau Tave.

Tu palikai žaizdas širdyje.
Tėveliams, seserims ir artimems, 
O mes netekom šaunaus vyro, 
Dar jauno skauto, kaip Tavęs.

Tu palikai žaizdas širdyje skautams, 
Tu palikai mūs tautai ir visiems, 
Nes jauną žiedą greit nuskynė 
Žiauri mirtis taip nelaukta.

Aš žinau, kad mes nerasim šiandien, 
Nė plunksnos, nė žmogaus,
Kuris galėtų aprašyt tėvelių skausmą, 
Kuriuos taip palietė staiga.

Aš pasižiūriu į rožytes,
Kurios taip žydi pas mane, 
Jos primena man Tavo veidą 
Ir brangų skautą, kaip Tave.

Tikiu, Eugenijau, kad Tavo veidas 
Paliks pas skautus amžinai, 
O mes bandysime keliauti 
Kur nesenai dar keliavai ir Tu.

Tebūna lengva, Eugenijau, ši žemelė, 
Kuri čia prislėgė Tave,
O mes keliausime per kalnus 
Ir prisiminsim vis Tave.

Skautė Akad. Regina Krutulytė
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AUSTRALIJOS
RAJONE

PASIŽVALGIUS
Šiuo metu Australijoje vasara jau 

eina prie pabaigos. Kai Amerikos 
broliai ir sesės dar tik vyks į stovyklas 
liepos -rugpjūčio mėnesiais, tai 
australiečiai savo stovyklas užbaigė 
sausio mėnesį.

Jų — didesnių — buvo dvi: 
Melburno Džiugo tunto suruoštoji 
„Dainų Stovykla” ir Sydnejaus 
„Aušros” tunto „Maironio” vardo 
stovykla. Kiti vienetai, kaip 
Adelaiėės V ilniaus tuntas, Canberros 
Baltijos tuntas, nepasižymį gausiu 
narių skaičiumi, suruošė tik iškylas 
(kai kurie J.A.V. lietuvių skautų 
tuntai savo nariais yra gausesni už 
visą Australijos rajoną . . .).

v.s. B. Žalys

* * *

„Dainų” stovykla, suruošta 
Melburno Džiugo tunto brolių-sesių, 
įvyko sausio 2-10 d.d., Gilwellio 
Parke Vic. Joje dalyvavo apie 70 
skautų-čių. Savaitgaliais šis skaičius 
pakildavo net virš 100. Po kelis 
brolius-seses stovyklavo atvykę iš 
Sydnejaus ir Adelaidės, o viena 
paukštytė net iš Tasmanijos.

Stovyklai vadovavo v.s. Danutė 
Čižauskienė, jai talkino pavad. ps. 
Narcizas Ramanauskas ir adjutantas 
— jūrų budys Petras Kruzas. St- 
voyklos sekretorė — sesė Lina 
Tamošaitytė, ūkvedys — j. budys 
Algis Vaitiekūnas, talkinamas kitų 
budžių.

Stovyklai buvo kruopščiai 
pasiruošta. Kiekvieną dieną buvo 
skautiški užsiėmimai, kuriuos prav
edė s.v. Jonas Sakalauskas — vyko 
iškylos, pamokos, žaidimai, kuriuose 
dalyvavo visi stovyilautojai. Vieną 
dieną visi buvo nuvežti prie 
Emeraldo ežero, kur diena praėjo 
bežaidžiant ir besimaudant.

Virtuvėje dirbo Nijolė Kairai
tienė, j ai talkino J udita D agienė ir kt. 
J os tikrai karališkai maitino 
stovyklautojus. Stovyklos sveikatos 
reikalais rūpinosi ką tik medicinos 
studijas baigęs jūros budys Andrius 
Pranckūnas, talkinamas Rimo 
Liubino.

Stovyklos prisiminimus įamžinti 
ir stovyklautojus rašyti paskatinti 
apsiėmė v.sk. Jieva Arienė, 
redagavusi stovyklos laikraštėlį 
„Dainų Aidą”, kurio, deja, neturint 
duplikavimo priemonių, paruoštas 
tik 1 egzempliorius . . .(gaila! . .)

Paukštytes prižiūrėjo jų 
draugininke ps. Dalia Antanaitienė, 
vilkiukus — ps. Jūratė'Šimkuvienė 
•— jie piešė, lipdė, siuvinėjo, 
iškylavo ...

Sesėms skautėms vadovavo v.sk. 
Akvilė Stasiliūnaitė, talkinama 
Dainos Beržanskaitės, prityrusioms 
skautėms — v.sk. Loreta 
Čižauskaitė, vyr. skautėms Pamela 
Sadauskienė.

Stovyklos metu jaun. skaučių 
įžodį davė 2 paukštytės, 3 skautės, 4 
vyr. skautės ir 1 sk. vytis.

v.sk. Jieva Didžytė

* Canberros Baltijos tunto štabas: 
tuntininkas — s.v. Ridas Daukus, 
sekretorė — ps. Audronė 
Kovalskienė, iždininkė — v.sk. Vida 
Howe, brolių draugininkas — ps. 
Mindaugas Mauragis, sesių 
draugininke — v.sk. Rasa 
Mauragienė, aguonyčių-gintarėlių 
vadovė — v.sk. Audronė S tepanienė.

Tunto pirmojo pusmečio darbų 
planas:

1982.2.8 — sueiga;
1982221 — Nepriklausomybės 

šventės minėjimas — bažnyčioje, 
vėliau — tunto sueigoje;

1982.39 — sueiga;
1982.321 — dviračių iškyla;
1982.4.82 — sueiga — margučių 

dažymas;
1982.4.17-18 — Savaitgalio

stovykla;
. 1982 5 2 — M otinos dienos minė

jimas.

V.s. kun. Petras Butkus

* LSS Australijos Rajono dvasios 
vadovas v.s. kun. Petras Butkus, 
Naujųjų Metų proga, Jos Didenybės 
Britų Imperijos Karalienės Elzbietos 
Il-sios. buvo apdovanotas Britų 
Imperijos Ordinu (MBE), o š.m. 
sausio 7 d., Jo Šventenybės Pop
iežiaus Pauliaus II-jo specialiu 
dekretu, jis buvo pakeltas į Pop
iežiaus monsinjorus — prelatus. Šį’ 
dokumentą jam įteikė sausio 28 d. J. 
E. Sydnejaus kardinolas James 
Freeman.
* Sydnejaus Skautų židinio nariai 
sausio 17 d. buvo susirinkę savo 
sueigon — jos metu atlikti balsavimai 
į LSS vadovybę, priimta pora naujų 
narių, aptarta židinio veikla — 
rudens ekskursijos suruošimas, 
metinė sueiga ir kt.

CANBERRIEČIŲ 
IŠKYLOS

VANDENIU
Lapkričio28 d. Canberros „Balti

jos” tunto skautai suorganizavo savo 
pirmą naktinę iškyla vandeniu. Tos 
iškylos tikslas buvo išmokti orien
tuotis ant vandens nakties metu. 
Iškyloje dalyvavo 5 skautai, jų vadai 
Ridas ir Mindaugas ir svečias Ar
vydas iš Sydnejaus Geležinio Vilko 
skautų .vyčių būrelio.
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Canberriečiai skautai Andrius 
Daukus ir Romas Brūzgas baidarėje.

Iškylą pradėjom 9 vai. vakaro 
Burly Griffin ežere, išplaukdami link 
Queenbeyano Molouglo upe.

Aplinka broliams atrodė nejauki: 
tamsi naktis, upės krantai apaugę 
medžiais ir krūmais, niekur nieko 
nesimato. Girdisi, tik vandens 
čiulenimas ir tamsumoje vaikų 
balsai. Taip keliavom apie pustrečios 
valandos, kartas nuo karto 
stabtelėdami truputį pailsėti. Iš viso 
nuplaukėm 11 kilometrų, nors man 
regis, kad brolis Arvydas prie savo 
keionės pridėjo dar kelis kilometrus, 
nes ieškodamas geresnio 
praplaukime, jis vis yrėsi nuo vieno 
kranto j kitą . . . Iškyla praėjo gerai. 
Grįžom pavargę, bet linksmi.

Sekantį šeštadienį, po savaitės 
poilsio, ta pati grupė išvyko į kitą 
baidarių iškylą. Šį kartą keliavom į 
Googon užtvanką. Anksti rytą 
susitikom prie Queenbeyan ir 
automobiliais nuvykom prie ežero. 
Užsibrėžėm pasiekti „London 
Bridge”. Šį kartą kelionė buvo daug 
ilgesnė ir įvairesnė. Kelionės pradžia 
buvo be nuotykių, tik brolis Arvydas 
vis nenorėjo tiesiai plaukti ir irklavo 
zigzagais. Pakeliavus gerą valandą, 
pakilo stiprus vėjas ir sukėlė nemažas 
bangeles. Gerai tik, kad jis pūtė 
mums į nugarą ir palengvino 
irklavimą. Apie pietus priartėjome 
prie mūsų tikslo.

Iš ežero įplaukėm į upelį ir juo 
keliavom tolyn. Staiga, apiplaukę 
upės vingį, žiūrim, kad tvora mums 
ustoja kelią. Visi išlipom, pernešėm 
baidares į kitą pusę, tada vėl

Gruodžio4 d., Lietuvių Namuose 
tunto skautai, pasikvietę tėvus ir 
kitus, norėjusius dalyvauti šioje dar 
netradicinėje sueigoje, susirinko 
pabendrauti ne tik skautiškoje, bet ir 
kalėdinėje nuotaikoje. Sueiga susidė
jo iš trijų dalių.

Pirmoje dalyje vyko linksmai 
uolios varžybos iš skautiškų žinių ir 
gabumų. Kadangi šventiškoje 
sueigoje neturėjo būti nei šešėlio 
baimės, tai varžomieji klausimai 
raštu turėjo būti grindžiami tik 
greičiu. Tad sesės su broliais, mažieji 
drauge su „dideliais”, turėjo skubiai 
atsakyti: 1. koks skautų šūkis; 2. 
skautų pasisveikinimas; 3. kiek 
skautai turi įstatų; 4. GELEŽINIS 

nuleidom į vandenį ir tęsėm kelionę. 
Pagaliau pasiekėm ir „Lodon 
Bridge”, taip vadinamą vandens 
išskaptuotą uolą, per kurią teka 
upelis.

Ten sustoję papietavom, 
pasimaudėm, pailsėjom ir pasigrožė
jom gamta. Grįžtant kelionė buvo 
varginanti, nes irklavom prieš stiprų 
vėją. Prie paliktų automobilių 
sugrįžom jau pavakare, nuirklavę 23 
km. Pakrovėm baidares ant 
automobilių, tiesiog kriste sukritom į 
juos ir palengvėle grįžom namo.

Dalyvis..
P .S. Girdėti, kad canberriškiai 

ruošiasi vėl naujoms baidarių 
iškyloms — dar ilgesnėms ir su 
daugiau dalyvių!

B. Ž.

ĮSTATAS; gi 5-tasis, kalinio sur
išimas ir išlaisvinimas, buvo 
ypatingas tilo, kad broliai ir sesės 
turėjo rišti tik vienu tos pačios virvės 
galu! Ir 6. dainų mokėjimas: kas 
pirmieji pritruks pirmo dainos 
posmelio iš dešimties dainų, tie 
pralaimės. Pasirodo, visgi broliams 
yra kur kas lengviau palapines statyti 
negu dainuoti! — Ar ne taip ir 
reikia? . . .

Po žaidynių atsigaivinome 
limonadu ir suneštinėmis vaišėmis. 
Tunto sueigos viešnios ir svečiai 
maloniai priėmė kvietimą pasivaišin
ti drauge su jaunimėliu. Kaip taisyklė 
— pavalgius reikėjo indus plauti; nei 
per kalėdinę sueigą buvo neįmanoma 
išvengti šios „tradicijos”! Tačiau 
daugel baltų, ir ne taip baltų 
rankelių darbą greitai ir skėmingai 
užbaigė.

Trečią sueigos dalį pradėjome 
susikaupimo nuotaikoje, kada gyvu 
pavyzdžiu stengėmės įsijausti į 
kasdieninį DIEVUI! TĖVYNEI! 
ARTIMUI! šūkio aspektą. Kalbė
jome apie Dievą ir Tėvynę istorinėje 
ir geografinėje apimtyje, o Artftnu 
buvome mūsų svečiai ir mes patys.

Prieš skautus ir jų svečius, ant 
stalo, uždengto tamsiai smėline
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staltiese, buvo padėtas stilizuotas 
žvakių vainikas. Žaliame 48 cm 
pločio apskritime, pačiam vidury, 
stovėjo raudona kalėdinė žvakė, o 
pakraščiuose — 24-rių baltų 
žvakučių ratelis, apipintas žaliu 
Kalėdų eglutės „sidabro” vainikėliu. 
— 24-rios žvakutės simbolizavo 24 
vai. paroje, tai reiškė — VISĄ 
LAIKĄ.

Tuntininkė vedė ši susikaupimo 
laužų, paskaitydama iš laikraščio 
apie Justų Gimbutų,Skuris iškentėjęs 
32 metus kalėjime, vėl buvo įkalintas.

— Broliai ir sesės, jeigu jūsų 
tėvelis yra 40 m., o jam reikia 32 m. 
sėdėti už grotų, behind the bars, in 
jail, lietuviškai '■kalėjime, ir tik 
todėl, kad jis yra geras žmogus, ką jūs 
galvotumėte neturėdami savo 
tėvelio? Tai visa Lietuva dabar yra 
toks kalėjimas. Čia laikraštyje rašo, 
kad p. Gimbutas yra stiprus ir 
kalėjimo nebijo: čia rašo, kad jis yra 
žemaitis iš Skuodo. — Ar yra mūsų 
sueigoje žemaičiiį? — Tarp svečių 
pakilo 4 -rios rankos. — O ar yra kas 
iš Skuodo? —Viena viešnia ir vienas 
svečias pakėlė rankas.

Matote, Broliai ir Sesės, Žemaiti
ja yra tikroji Lietuvos dalis. Lietuva 
susideda iš atskirų dalių: Žemaitijos, 
Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, 
Mažosios Lietuvos ir Prūsijos. Visai 
taip, kaip Australija, su South 
Australia, Victoria, NSW 
Queensland, Northern Territory, 
West Australia ir Tasmania. Tačiau 
Australia ir mes visi esame laisvi 
kalbėti, važinėti, mokytis, dirbti, o 
Lietuvoje lietuviai turi klausytų ką 
rusai jiems liepia kalbėti, kur dirbti. 
Kas neklauso,eina į kalėjimų.

— Lietuviai per amžius turėjo 
kentėti piktus kaimynus. Lietuviai 
nėra teroristai, bet ramūs žmonės. 
Kartais per ramūs, kartais net 
nepasiruošę galvoti, kad ateis blogi 
laikai. Prieš 1000 rn. gyveno du labai 
išmintingi, clever, wise, vyrai, vardu 
Vaidevutis ir Birutėnas. Jie norėjo 
lietuvius perspėti, kad nepasitikėtų, 
will not take for granted, kad visą 
laiką bus Lietuvoje ramus 

gyvenimas. Jie daug kalbėjo ir mokė 
žmones, o paskui save paaukojo 
lietuvių dievams, susidegino ant 
laužo, kad dievai padėtų lietuviams 
laimėti karus ir gyventi gražų 
gyvenimų. — Kai aš ėjau į mokyklą 
mes klasėje skaitėme, bet dabar 
niekas šios pasakos nepasakoja. Bet 
ta pasaka, legenda, moko lietuvius 
budėti dėl savo rytojaus. — Kviečiu 
pr. s-tę Danų Baltutytę ant raudonos 
žvakės užrišti raudonų kaspinėlį, 
prisimenant Vaidevutį ir Birutėnų.

Antruoju pavyzdžiu lietuvių 
kovų už laisvę imu Punios pilį ir jos 
valdovų, kunigaikštį Margį. Pilis 
angliškai yra castle, citadel, a 
stronghold against enemies. Vienų 
dienų tų pilį užpuolė kryžiuočiai. — 
Ar jūs žinote kas yra kryžiuočiai? — 
Crusaders! atsiliepė iš skautų. Taip. 
Kryžiuočiai buvo soldiers by profes
sion, jie nieko daugiau negalėjo 
daryti dėl pragyvenimo, tik kariauti. 
T odėl, kai pasibaigė karai dėl Šven
tosios Žemės, šie kryžiuočiai 
nebeturėjo darbo. Ir anomis dienomi 
buvo daug bedarbių, in the need of 
work. Todėl kariaudami jie grobė 
kitų žmonių turtą), they robbed in 
order to live. Kryžiuočiai, netekę 
darbo Palestinoje, atkeliavo dirbti — 

. kariauti su lietuviais, kurie tada 
nebuvo dar krikščionimis. Užpuolę 
Punios pilį ant Nemuno kranto, jie 
išžudė kone visus lietuvių kareivius. 
Kunigaikštis Margis, matydamas, 
kad nėra vilties laimėti, siūlė ■pilies 
gynėjams susidenginti degančioje 
pilyje. Likę gyvi, ir daug sužeistųjų, 
drauge su savo valdovu geriau 
susidegino, negu ėjo į žiaurių 
kryžiuočių nelaisvę. — Kaip pasakyti 
angliškai nelaisvę, kas žino? — 
Slavery! — Taip. Lietuviai geriau 
mirė, negu tapo vergais. — 
Kunigaikštis Margis mums paliko 
pamokymų, kad gyventi nusikaltėlių 
valioje yra būti mirusiems: mirusiems 
šviesai, tiesai, teisingumui, nes bi
jodamas tikros mirties žmogus 
pasidaro blogas. — Kviečiu s-tę 
Milen užrišti kun. Margio kaspinėlį.

Tačiau ir mūsų dienose, beveik 
šiandien, mes turime didelį didvyrį. 

Romas Kalanta! Jis, jaunas vyras, 
pasiryžo pasakyti rusams ir visam 
pasauliui, kad Lietuva turi teisę į 
laisvę, į teisingumų, bet gyvena 
didžiausioje rusų priespaudoje. Kad 
jo žodžiai būtų patikimesni, Romas 
Kalanta juos užantspaudavo savo 
mirtimi — aikštėje susidegino. Visas 
pasaulis tai išgirdo. Jis viso pasaulio 
lietuviams paliko pavyzdį, kad 
niekam neturi būti per sunku dėl 
Lietuvos laisvės. — Kviečiu s-tę 
Birutę Stalbaitę užrišti RomoKalan- 
tos kaspinėlį.

— O kų mes, skautai, šiandien 
galime iš savo da'rbų pridėti prie šių 
Lietuvos didvyriiį? — Mes galime 
savo dvasia ir gerais darbais šviesti! 
Kalėdos, Kristaus gimimo šventė, 
kaip tik mums kalba, kų kiekvienas 
asmeniškai turime daryti savęs 
tobulinime. Karu mes Lietuvos 
neišvaduosime. Tačiau mes galime 
būti išmintingi, protingi, gudrūs. — 
Kaip mes galime būti gudrūš? — Use 
our brains! . . Smegenys . . . Study! 
— atsakė kai kurie iš skautų. Taip, 
bet pirmiausiai, prieš vartojant 
smegenis, mes turime gerai žinoti, ko 
mes trokštame, ko norime, kas mums 
būtina. Kai mes mokomės, kai 
einame į darbų, mes žinome, ko 
norime, ir tada viskas yra nesunku. 
Kai žinome savo gyvenimo tikslų, 
goal, viskas yra lengva. Tada ir dirbti 
yra nesunku. Kai žinome savo 
gyvenimo tikslų, goal, viskas yra 
lengva. Tada ir dirbti yra nesunku. 
Taip mes įsigyjame profesijas, 
specialybes, taip mes galime ir dirbti 
dėl Lietuvos laisvės! — Kviečiu 
„Mindaugo” d-vės d-kų s. Donatų 
Dundu uždegti Dievo ir Lietuvos 
žvakę. — Brolis Donatas maloniai 
pakvietė sesę t-kę jam padėti. Kai 
raudona žvakė buvo uždegta, t-kė 
kreipėsi j skautus ir skautes ateiti po 
vienų ir uždegti vieną mažųjų 
žvakučių, kaip ženklų, kad savo 
darbais šviesime ir mylėsime Lietuvą 
kiekvienų dienų.

Kai visi skautai buvo uždegę po 
žvakutę, tai likusias uždegė viešnios 
ir svečiai, įsijungdami į skautų min
tis.
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—- Dabar, pagarbindami savo 
Sutvėrėją ir Atpirkėją, pagiedokime; 
nes esame tie vargšai, kuriuos jis 
pamėgo žemėje užgimdamas. — 
Pagiedojome „Gul šiandiena” ir 
„Sveikas, Jėzau, gimusis”. — 
Būkime visada linksmi visuose dar
buose, taip, kaip Dievas to iš mūsą 
nori.

Žvakutės jau buvo trečdaliu 
nudegusios, kai tuntininkė paprašė 
dviejų brolių nunešti stalą su 
degančių žvakių vainiku į salės 
vidurį. Visi sueigos dalyviai susto
jome apie šviesos vainiką ratu ir, 
skautiškai padavę vieni kitiems 
rankas, sugiedojome ,,Ateina 
naktis”.

Kalėdinė „Vilniaus” tunto sueiga 
baigės ...

Tuntininkė

„Dainos” stovykla, Melboumas

Skaito Žvalgimantas Viskamatys

Šiandien įvyko dramatiškas 
susitikimas su gyvate. Mūsų 
korespondentas pamatė 
nustebusius stovyklautojus, akis 

įsmeigusius į kažkokią pabaisą ant 
žemės. Ogi gyvatė, pasistiepusi pult! 
Staiga, iš krūmų iššoko mūsų hero
jus, muskulingąs ir narsus brolis 
Narcizas su kastuvu rankose. Nebi
jodamas mirties, kaip Šventas Jurgis 
prieš slibiną, jis žengė į priekį ir vienu 
galingu smūgiu nukirto jai galvą.

Tikimės, kad mūsų sesės Gyvatės 
pasimokins nuo šito įvykio ir vengs 
konfrontacijų su mūsų stovyklos 
herojum, broliu Narcizu.

Kliūčių kelionė. Stovyklautojai 
masiniai dalyvavo kliūčių kelionėje. 
Lipo, leidosi virvėmis, balansavosi, 
lindo, šliaužė, skverbėsi ir kai kurie 
gerokai išsimaudė tirštoje baloje. Per 
mišką sklido klyksmai, šauksmai ir 
girgždančių kaulų bei pertemptų 
raumenų garsai. S tipriausieji vyčiai ir 
budžiai gelbėjo moteris ir vaikus. Kai 
v'isų dėmesys buvo nukreiptas į vieną 
sesę su baltomis kelnėmis — ar ji 

užlips, ar perlips ar pralys, ar 
nudardės ir suteps tas baltąsias 
kelnes, niekas nepastebėjo kitos 
dramos vykstančios visai čia pat. Ogi 
sesei Loretai buvo įlindusi dėlė 
(„leech”) į džinsus ir brolis adjutan
tas gavo malonią pareigą ją išgelbėti 
iš šios keblios padėties.

Oras. Kaip žinote, orą 
sprendžiame pagal vadovų veidus. 
Jeigu viršininkės sesės Danutės 
veidas linksmas, tai oras bus geras. 
Jeigu ji liūdna, bus lietaus. Jeigu ji 
pikta, tai bus perkūnas ir žaibai. O

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
VADOVYBĖ

LSS Tarybos nariai, išrinkti 
bendrojoje sueigoje: 
v.s. Sofija Jelionienė 
v.s. Irena Kerelienė 
v.s. Česlovas Kiliulis 
v.s.fil. Sigitas Miknaitis 
v.s. Lilė Milukienė 
v.s. Bronius Žalys

LSS Tarybos nariai, išrinkti Brolijos 
sueigoje:
v.s. Vladas Bacevičius 
v.s.fil. Balys Barkus 
v.s.fiL Petras Molis 
s.fil. Romas Rupinskas

LSS Tarybos narės, išrinktos 
Seserijos sueigoje: 
s.fil. Pajauta Pullinen 
s. Danutė Surdėnienė 
v.s. Nijolė Užubalienė 
v.s. Marija Vasiliauskienė

LSS Tarybos nariai, išrinkti ASS 
sueigoje:
s.fil V ytautas Germanas 
v.s.fil. dr. Jurgis Gimbutas 
s.fil. Kęstutis Ječius 
s.fil Ilona Laučienė

LSS Garbės teisino nariai: 
v.s.fil Jonas Damauskas 
v.s.fil. Edmundas Korzonas 
v.s. Halina Plaušinaitienė 

stovyklos padėjėjo veidas visuomet 
rodo blogą orą-, nes jis visuomet 
piktas. Orą spręsti iš adjuntanto 
veido čia kiek sunkiau, nes jo veidas 
kartais- nesimato po plaukais, bet ir 
dažnai būna tvankus, kaip šiandien. 
Vakar siautė audra. Prie laužo brolio 
Algio giesmelę nutraukė staiga 
pakilusi audra. Katra Audra pakilo 
— niekas to nežino. Ar Audra 
Šimkutė, ar Audra Milen, ar kokia 
kita Audra? Vadovybė ieško at
sakymo. Rytoj oras bus maišytas.

LSS knntrolės komisijos nariai:
s. Nijolė Balzarienė 
j.v.s. Bronius Juodelis 
v.s. Aleksas Karaliūnas

LSB Vyriausias Skautininkas:
v.s.fil. Vytautas Vidugiris

LSS Vyriausia Skautininke:
v.s.fil. Danutė Eidukienė

ASS V adijos pirmininkas:
s.fil. dr. Raimundas Strikas

pavaduotojas:
v.s. Kazys Matonis

pavaduotoja:
ps. Dalė Gotceitienė

pavaduotoja:
fil. dr. Dalia Petreikytė

LSS Garbės gynėjas:
v.s. Vaclovas Nenortas

LSS Garbės gynėja:
v.s. Mega Bamiškaitė

ASS Garbės gynėja:
s.filt Irma Laisvėnaitė

LSS rajonų vadai:
s. Albinas Pocius, Australijos
ps. Steponas Vaitkevičius, Europos 
s.fil. Romas Jakubauskas, JAV 
Atlanto
v.s. Vytautas P. Jokūbaitis, JAV
Vidurio
v.s. Mykolas Naujokaitis, JAV
Ramiojo vandenyno
v.s. Čelsovas Senkevičius, Kanados
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CLEVELAND

Tradicinis blynų balius, kasmet 
rengiamas Pilėnų tunto tėvų 
komiteto, įvyko vasario 20 d. 
Lietuvių namuose. Atsilankė 230 
svečių ir nemažai skautų. Vakarų 
atidarė pirm. dr. G. Matienė, 
meninės programos pranešėja buvo 
Lina Žiedonytė. Ji pristatė skautų 
sekstetų BUDĖK, kuris ir atliko 
meninę programų. Dirigavo jų 
mokytojas sporto vadovas A. 
Bielskus, ' akompanavo Rita 
Kliorienė. Vienetų sudaro — R. 
Urbaitis, R. Muliolis, J. Muliolis, P. 
Žiedonis, D. Motiejūnas, A. Vanagas 
ir vadovas P. Nasvytis. Vieneto 
laikysena graži, o dainos darnios ir 
skambios. Programų gražiai papildė 
muz. R. Kliorienės akaom- 
paųavimas. Vakarienėje dalyvavo ir 
tunto dvasios vadas kun. G. Ki- 
jauskas, sukalbėdamas invokacijų. 
Skaniai vaišino vyr. šeimininkė B. 
Mainelienė. Po vakarienės vyko 
šokiai, loterija ir smagus 
pasisveičiavimas. Skautai yra visiems 
atsilankiusiems dėkingi.

V. Bacevičius

Nuotraukos VI. Bacevičiaus.

Clevelando Pilėnų tunto prityrusių 
skautų „ Budėk ” sekstetas iš k. 
vadovas s. v. P. Nasvytis, prityrę 
skautai R Urbaitis, R. Muliolis, J. 
Muliolis, P. Žiedonis, D. Motiejūnas 
ir A. Vanagas, išpildę Clevelande 
blynų baliaus programą vasario 20d.

Sporto veteranas A. Bielskus 
diriguoja Clevelando skautų 
sekstetui ,, Budėk ”.

Okteto akompanatorei R Čyvaitei- 
Kliorienei gėles įteikė R Muliolis.

Blynų baliaus Clevelande svečiai.
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Sesutės skautės Lilė įr juHja katalikiškoje mokykloje dėvėjo
Gelažytės Vasario 16 d. proga tautinius rūbus ir skambino

kanklėmis.

Savanoriams-kūrėjams Clevelande 
Vasario 16 d. minėjime po gėlytį 

prisega muzikė s. O. Mikulskienė. 
Sega pirmajam LSS Vyriausiam 
Skautininkui, v.s. V. Šenbergui, 
toliau J. Baruška, D. Mašiotas ir A. 
Johansonas. Nuotr. VI. Bacevičiaus.

Clevelando skautijos dvasios vadas 
kun. Gediminas Gajauskas, SJ kalba 
invokaciją Vasario 16 minėjime. Prie 
ASD vėliavos t.n. D. Petrauskaitė.

Sveikiname lietuvių Jūrų 
Skautiją, sulaukusių brandaus 
amžiaus, ir linkime jaunatviškų jėgų, 
tarnaujant Dievui, Tėvynei ir Ar
timui, ryžtingai siekti Lietuvos — 
jūrinės valstybės laisvės.

Gero vėjo sesėms ir broliams 
skautams!

Čikagos jūrų skautininkių 
„Vėlungių” būrelis:
j.p. Danutė Bilaišienė, j.s. Dalia 
Bylaitienė, j.v.s. Aldona Gasnerienė, 
j.s. Daiva Gaušienė, j.p. Irena 
J urgilienė, j.s. V ena L aurai tie nė, j.p. 
Vilija Marchertienė, j.s. Bropė 
Stravinskienė ir j.p. Nijolė,Zdanienė
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SXA8TU AIDAS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

^ry^ryyyyvyvyyyyyyyyyyyyy

PRO PALAPINĖS 
PLYŠĮ

— Sese, niekaip negaliu surišti 
gerojo mazgo.

— Esi jau antro patyrimo 

laipsnio skautė. Turėtum mokėti.
— Aš dar nemoku mokėti, 

atsakė skautė.

Buvo karšta popietė. Iškylos 
dalyviai pastebėjo, kad jų veidai ir 
rankos įdegė saulėje.
- Žiūrėkite, koks nudegęs arklys! 

— stebisi vienas mažas ūkio lankyto
jas, pamatęs bėrų arklį.

Po didele obelimi rado nukritusį 
obuolį. Rodydama jo sudaužytą 
vietą, Rūtelė klausia:

— Ponas Vaičiau, ar čia obuolio 
mėlynė?

Viduryje kiemo senoviškas šul
inys. Atsargiai priėję, visi žiūri į 
šulinį.

— Iš kur jame tiek dang vandens, 
jeigu niekur nėra krane?

Iš Japonijos skautų laikraščio
Skautai nugali vandalus parke

Jeigu neviskas aišku, pasiskaitykite Įrašus.
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