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Pirmajam skautų globėjui Lietuvoje ir korp! “Vytis” garbės nariui 
prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI, 

jo žmonai mirus,
nuoširdžią užuojautą visos lietuvių skautų / čių šeimos vardu reiškia

PLSS Pirmija ir Seserijos / Brolijos Vadijos.

PADĖKA
8-toji Pasaulinė Skautų Džiamborė jau praei

tyje. Joje vėl lietuviai skautai, tęsdami mūsų Bro
lijos jau nuo 1924 metų nusistovėjusia tradiciją, 
iškėlė Lietuvos trispalvę.

Nors ši džiamborė ir buvo mums trečioji, j ku
rią vykome ne iš savosios Tėvynės, nors reprezen
tantų sąstatą ir sudarė jaunuoliai patys mažai 
Lietuvą beprisimeną, reikia visdėlto visai Brolijai 
ir Sąjungai didžiuotis ta dvasia ir pasišventimu, 
kuris lydėjo reprezentantus tiek pasiruošiant 
džiamborei, tiek pačioje džiamborėje. Tai rodo, 
kad mūsų jaunosios kartos jausmas savajai Žemei 
yra labai gilus, kad jos ryšis su tuo išsvajotu 
Kraštu yra dar nenustelbtas sotaus pasitenkinimo 
ir prisitaikymo, kuris kasdien vis daugiau ryškėja 
lietuviškoje bendruomenėje.

Reprezentuodami savąjį Kraštą, mūsų skautąi 
padarė viską, ką buvo galima šiandien esančiose 
sąlygose padaryti — ten skambėjo lietuviška dai
na, buvo šokami lietuviški šokiai, stovyklavietė 
buvo pasigėrėtinai išpuošta pagal lietuviškos skau
tuos tradicijas, buvo ieškoma jaunimo tarpe drau
gų mūsų Tėvynei ir, svarbiausia, buvo plačiai 
skleidžiama žinia, kokios baisios nelaimės užgulė 
Lietuvą, kas ten dabar darosi ir kodėl mes ne iš 
namų atvykome. Visa džiamborė žinojo lietuvius 
skautus, ir tas buvo atsiekta kalba jaunuolio 
jaunuoliui, kalba atviro, nuoširdžia ir broliška.

Mūsų vieneto dalyvavimo dirvą per Kanados 
Kat. Skautų Federaciją (ten yra įregistruotas mū
sų Montrealio tuntas) paruošė Kanados Rajono 
Vadeiva ir LSB Vadijos Įgaliotinis džiamborės 
reikalams ps. S. Naginionis. Jo vadovybėje Mont
realio tuntas suruošė eilę parengimų savosios skil
ties parėmimui

Repr. vienetui vadovavo LSB Užsienio Skyriaus 
Sekretoriato vedėjas ir Bostono tunt. ps. A. Ba
nevičius, be tiesioginių pareigų dar ir mezgęs ry
šius su svetimomis associacijomis.

Vieneto religiniu gyvenimu rūpinosi ps. kun.
S. Kulbis S.J..

Mišrios neokanadiečių dr-vės adjutantu buvo 
s.v. si. V. Piečaitis.

Daug vienetui padėjo ps. O. Gešventas, buvęs 
džiamborės pareigūnu.

Reprezentacinį vienetą sudarė 19 brolių iš 
Montrealio, Bostono, St. Catherines ir Toronto 
(pavardes žiūr. šiame "Sk. A." nr.).

Venezuelos kontingente dalyvavo mūsų 6 bro
liai (pavardes žiūr. šiame "Sk. A." nr.).

Prie repr. vieneto parėmimo prisidėjo Kanados 
Toronto tuntas ir visa-eilė JAV vienetų, l-jame 
JAV Rajone paramos vajų pravedė vadeiva s. A. 
Matonis; Venezueloje — vadeiva v.s. dr. P. 
Neniškis (apyskaitos bus paskelbtos "Sk. A.")

Bostone veikė Džiamborės Fondo Komitetas iŠ 
p.p. konsulo A. Shallnos, adv. K. Kalinausko, adv. 
J. Grigaliaus, s. prof. Ig. Končiaus, J. P. Tuinylos, 
Matioškos ir A. Andrulionio.

Mūsų reprezentantų tėveliai, aišku, pakėlė pa
čia didžiausią finansinę naštą.

Džiamborės iškyloje dalyvavo visa eilė sesių ir 
broliu skoutų/čių nuo Montrealio iki Čikagos.

Mūsų jūrinės oajėgos pirmą kartą LSB gyveni
me nuolaukė džiamborėn. Ta garbė atiteko To
ronto jūrų budžiams ir skautams, jūrų s. s. B. 
Stundžios ir H. Stepaičio vadovybėje.

Džiamborės iškylai vadovavo ps. P. Balsas ir 
ps. J. Pažėra. Jiems talkininkavo ps. ps. Ig. Pet- 
niūnas ir VI. Morkūnas.

p.o. Bieliūnų šeima Wellande, Ont., leido mums 
naudotis jų ūkiu kaip savais namais.

Repr. vieneto skautams ir vadovams, visiems 
mūsų gerb. rėmėjams, sesėms ir broliams, šį LSB 
žygį vienu ar kitu būdu parėmusiems

reiškiu nuoširdžių padėkų.
BUDĖKIME!

LSB Vyriausiasis Skautininkas.

Viršelyje: šių metų Omahos skautų stovykla. 
Nuotr. s. kun. L. Musteikio.
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LADY BADEN - POWELL DŽIAMBO#1 ILL,NOIS
DALYVIAMS

Vedamasis tilpęs džiamborės laik
raščio “Jamboree Journal” Nr. 3.

Ką gi aš norėčiau pasakyti jums, susi
rinkusiems į didelę džiamborę šioje 
mieloje ir romantiškoje aplinkoje.

Galėčiau jums pasakyti daug ką, bet 
tik ne šioje vietoje (Laikraščio puslapiai 
riboja. Red.); ir, nors tikiuosi su dauge
liu jūsų asmeniškai susitikti, nemanau 
galėsianti kiekvienam jūsų paspausti 
ranką. Dėlto norėčiau jums perduoti 
vieną mintį, kurią Įkūrėjas (Skautybės. 
Red.) būtų jums tikriausiai perdavęs. 
Štai ji.

Proga yra kaip traukinys ar autobu
sas. Jei laiku neįlipsite, jis pravažiuos. 
Kiekviena džiamborė yra proga — auk
sinė proga, kuri paprastai pasitaiko tik 
vieną kartą skauto gyvenime. Išnaudo
kite šią progą. Susiraskite sau kaip ga
lint daugiau naujų draugų, iš kaip ga
lint daugiau tautų, iš kaip galint dau
giau kraštų. Patirkite iš jų kaip galint 
daugiau apie jų kraštus, papročius, 
skautišką veiklą ir net kalbą. Tai yra 
jūsų džiamborės uždavinys.

Ir susiradę draugų neišsiskirkite pa
prastu “malonu susipažinti”. Pasižymė
kite jūsų naujo bičiulio vardą ir adre
są, grįžę namo jam parašykite; palaiky
kite su juo draugystę, ar tai drauge sto
vyklaudami, ar tai aplankydami namuo
se, arba parašydami laišką. Ir taip kar
tais anksčiau ar vėliau gali pasitaikyti, 
kad jūs tarnybos reikalais ar atostogų 
proga lankysitės jūsų draugo krašte; ta
da pajusite turį draugą, kurio namai yra 
jums atviri, lygiai kaip ir jam, jei jis 
lankytųsi jūsų krašte.

Jūs matote, kad skautų ir skaučių ju
dėjime mes daug kalbame apie pasaulio 
brolystę ir seserystę. Ir jūs kaip tik esa

te tie vieninteliai, kurie galite šią mintį 
įgyvendinti. Dabar tam yra proga. Daž
nas jūsų, galbūt, pagalvos, kad vieno 
skauto pastangos šia prasme mažai ką 
tegali padėti pasaulinės brolystės plėti
mui. Bet gi jūsų, kaip čia, yra tūkstan
čiai, ir kiekvienam prie to savoje sto
vykloje prisidedant, daug kas galima 
padaryti paskleidimui pasaulyje drau
gystės ir geros valios minties, kuri il
gainiui padarytų tarptautinius karus 
negalimais ir padėtų įgyvendinti žemė
je Dievo taikos ir geros valios karalystę.

Padarykime “Niagara - on - the - Lake, 
1955” dideliu įvykiu ne tik skautybės is
torijos, bet ir tarptautinės brolybės 
prasme.

Gero stovyklavimo visiems!
Olave Baden-Powell 

Pasaulio Skaučių Šefė.

Kanados Gen. Gubernatorius Vincent Massey In
spektuoja tarptautinę skautų garbės sargybą 
džiamborės atidarymo metu. Nuotr. P. Čeponio.
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Lietuviai V I I I - j e Pasaulinėje Skautų 
Džiamborėje

Skautybės Įkūrėjas Lordas Baden - 
Powell, matydamas, kad skautiškos gre
tos nesiriboja tautinėmis sienomis, 1920 
metais Anglijoje sušaukė Pasaulio 
Skautų I-ją Džiamborę. Tuo jis norėjo 
duoti progos įvairių tautų, rasių ir tikė
jimų berniukams vieniems kitus geriau 
pažinti, pasimokyti broliško sugyveni
mo, duoti progos spręsti įvairias proble
mas, dalinantis savais laimėjimais ir ne
pasisekimais.

Lietuviai skautai turėjo laimės siųsti 
savas delegacijas į tokius jaunimo są
skrydžius kas keturi metai jau nuo ant
rosios džiamborės, įvykusios 1924 metais 
Danijoje.

Štai ir šiemet, nors ir ne iš Laisvosios 
Lietuvos, lietuviai skautai, Montrealio 
Tuntininko ir Kanados Rajono Vadeivos 
ps. S. Naginionio ir Kanados Rajono kat. 
sk. kapeliono ps. kun. S. Kulbio S. J. 
apsukrumu randa kelią džiamborėn 
dviem lietuvių skautų skiltim per Ka
nados Prancūzų Katalikų Skautų Fede
raciją. Nelengvas tai buvo uždavinys 
mūsų Montrealio skautininkams, nes 
Bostono skilties dalyvavimas buvo gry
nai “kontrabandinis”, prasilenkiąs su 
griežtai nustatytais kraštų kontingen
tais. Čia mūsų vadovų apsukrumas ir 
Kanados prancūzų broliškumas surado 
mums geriausią išeitį. Lietuvių kontin
gentą neokanadiečių junginyje sudarė 
dvi skiltys.

Briedžių skiltis: si. R. Šležas — skilt., 
si. L. Venckus — psl., psl. Alg. Kriščiū
nas — ūkvedys, psl. L. Leonavičius — 
įrengimų vedėjas, psl. Alg. Tamošiūnas 
— sanitaras, sk. Alg. Adomaitis — infor
macijos vedėjas, sk. Eg. Jakulis — iždi
ninkas, psl. V. Šernas — parodėlės ve
dėjas. (Visi bostoniškiai išskyrus V. Šer
ną iš Toronto).

Lokių skitis: psl. T. Rudziauskas — 
sklt., sk. G. Vasalinskas — psl., si. G. 
Bluzas — ūkvedys, psl. K. Dainoras, sk. 
G. Stankaitis, sk. H. Renkis, sk. D. Lu
koševičius, sk. R. Urbonas. (Visi iš 
Montrealio, išskyrus G. Bluzą ir K. Dai
norą iš Niagara Falls).

Šiam lietuvių daliniui vadovavo: ps. 
Alg. Banevičius — liet, kontingento va
dovas, ps. kun. S. Kulbis, S.J., kapelio
nas, s.v.sl. V. Piečaitis, svetimšalių dr- 
vės adjutantas.

Jiems daug padėjo ps. Olegas Gešven- 
tas, dirbęs džiamborės vadijoje.

Sudarius aukščiau minėtą sąstatą, 
skiltys per paskutines 6 savaites inten
syviai dirbo, eidamos patyrimo laipsnių 
ir specialybių programas, kartodamos 
Lietuvos istoriją, geografiją, besimoky- 
damos dainų ir kit. Bostoniškiai šalia tos 
programos, didelės skautų bičiulės p. 
Onos Ivaškienės vadovybėje, paruošia 
du tautinius šokius, surenka eksponatų 
parodėlei, paruošia reikalingas repre
zentacines dovanas ir surenka apie Lie-

Džiamborės arena prieš pat atidarymo iškilmes. Centre garbės svečių tribūna. Nuotr A. Palionio.
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§v. Tėvas katalikams skautams VIH-toje Pasaulinėje
Džiamborėje

“Šiuo metu, kai Pasaulinė Džiamborė 
Niagara-on-the-Lake ruošiasi atverti sa
vo duris dideliam būriui guvių jaunuo
lių, įkvėptų tarnybos, drąsos ir ištikimy
bės idealais, Mes nuoširdžiai atsakome 
į Kanados katalikų skautų prašymą ir 
siunčiame jiems ir visų kitų tautų Mū
sų sūnums, viešintiems jų svetingoje že
mėje, tėvišką kvietimą vieningai ben
dradarbiauti šio didelio sąskrydžio pa
sisekimui.

Tose broliško gyvenimo dienose, kai 
bus tiek daug progų užmegsti širdin
giems draugystės ryšiams, Mūsų sūnūs 
prisimins, kad jie, kaip ištikimi Palai
mos Viešpaties tarnai, savo draugų tar
pe turi būti “taikos statytojais”, prieina
mais visiems, nuoširdžiais ir jautriais 
artimui, nežiūrint kokios kultūros ar ra- 

Konados Vyr. kat. skautų kapeliono Msgr. 
M. Patry vardu gautas laiškas buvo viešai 
paskelbtos Quebec'o arkivyskupo Maurice 
Roy.

sės jis būtų. Jie stengsis būti liudinin
kais atviro džiaugsmo ir drąsaus tyru
mo, pagrįsto auka ir savęs atsižadėjimu.

Vengdami pasiduoti lengvo gyvenimo 
pagundai, jie pirmiausia ir stengsis sek
ti Evangelijos nurodymais ir šiame, daž
nai kietame ir savanaudiškame pasau
lyje įrodys, kad tikroji moralinė stipry
bė yra ta, kuri reiškiasi švelnumu ir 
kantriu klusnumu sielos bei kūno var
guose.

Tegu, tat, spindi gyvas Mūsų myli
mųjų katalikų skautų tikėjimas visų jų 
brolių tarpe kaip švyturys apšviečiąs 
namus ir surenkąs išblaškytą šeimą.

To trokšdami, Mes meldžiame jiems 
gausių dieviškųjų malonių, sutelkdami 
jiems Mūsų Apaštališką Palaiminimą’5.

tuvą literatūros įvairiomis kalbomis. 
Visa tai pareikalavo nenuilstamo darbo 
— sueigos vyko kasdien po keletą va
landų tam, kad galima būtų tinkamai 
reprezentuoti lietuvių tautą ir Lietuvos 
Skautų Broliją laisvojo pasaulio jauni
mo tarpe.

Šio kontingento pasiuntimas buvo su
rištas su didelėmis finansinėmis išlaido
mis — reprezentantų išlaidos siekė iki 
$2.000, tačiau skautiškoji vadovybė, pa
sitikėdama lietuviškos visuomenės pa
rama, su dideliu pasiryžimu žengė pir
myn. Bostono visuomeninkai savo skau-

Konodos Gen. Gubernatorius ir Skautų Šefas priima džiamborės dalyvių paradą. Nuotr. A. Palionio.
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Mūsų reprezentacinis 
vienetas su vadovu ps. A. 
Bacevičiumi ir kapelionu 
ps. kun. St. Kulbių SJ.

Nuotr. A. Kriščiūno.

tų parėmimui sudaro Džiamborės Fon
dą, kurio komitfetan buvo konsulas Ant. 
Shallna, adv. J. Grigalius, adv. Kazys 
Kalinauskas, prof. Ig. Končius, p. J. 
Tuinyla, p. A. Andriulionis ir kt. Gra
žios materialinės bei moralinės para
mos buvo sulaukta iš p. Ministerio P. 
Žadeikio ir Konsulo Budrio, kurie visa
dos ir visur remia mūsų jaunuomenės 
ambasadoriškus žygius. Visiems lietu
viams, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo 
prie galimybių sudarymo lietuviams 
skautams dalyvauti šioje džiamborėje, 
priklauso širdingiausia skautiška pagar
ba ir padėka.

PARUOŠIAMOJI STOVYKLA 
MONTREALYJE
Bostoniškiai, nors po ilgos kelionės, 

bet su pakilusia nuotaika ir nekantru
mu pasiekia Montrealio autobusų stotį, 
kur juos pasitinka Montrealio tuntinin- 
kas ps. S. Naginionis, Lokių skiltis ir 
bičiuliai.

Greitai įsitraukiama į bendrą darbą, 
papildomai mokomasi dainų, rikiuotės, 
palapinių statymo, suvienodinamos pa
lapinės ir pan. Laikas bėga nepaprastai 
greitai. Ir štai pirmadienį atsiduriame

Mūsų vyrai puošia savo stovyklavietę.
Nuotr. O. Gešvento.

4

Montrealio College patalpose, kur ren
kasi Federacijos džiamborės kontingen
tas. Susipažįstame su Federacijos vado
vais, kurie mus šiltai priima ir suteikia 
daug autonominių teisių, t.y. kaip lietu
vių džiamboriniam vienetui. Nepraėjus 
valandai kitai lietuvių skautai jau vi
siems pažįstami: susilaukiame daug 
draugų, bičiulių, dažnai minimas ’’lie
tuvių skautų” vardas.

MONTREALIO REPORTERIAI
PAS MUS
Mus aplanko Montrealio didžiausio 

laikraščio “La Presše” reporteriai ir 
rugpiūčio 17 dienos laidoje įsideda mu
sų šokių repeticijos nuotrauką ir mažą 
aprašymą.

PARADAS MONTREALIO
GATVĖSE
Rugpiūčio 27 dieną miesto valdyba 

surengia Quebeco provincijos kontin
gento (1000 skautų) pagerbimą. Tūks
tantinė skautų minia žengia Montrealio 
gatvėmis. Jų tarpe ir lietuviai skautai su 
gairelėmis, ant kurių plevėsuoja lietu
viškos trispalvės. Montrealio visuome
nė atpažįsta lietuvius iš uniformos ir su
tinka mus ovacijomis. Gatvėse matyti ir 
lietuvių gausingas būrys. Visi jie mums 
linki LAISVOS LIETUVOS.

DŽIAMBORĖJE
Rugpiūčio mėn. 18 dieną atvykome 

ažiamborėn ir drauge su Federacija esa
me skiriami į pastovyklę, vardu Alou- 
ette. Tai viena iš didžiausių pastovyk- 
lių, kurioje tilpo amerikiečiai, prancū
zai, kanadiečiai, belgai, suomiai, veng
rai, lenkai ir lietuviai. Atvykus praside
da darbas: vieni stato palapines, kiti 
rengia virtuves, treti jau verda, o dar

6



J.E. Quebec'o orkivysk. M. Roy gėrisi mūsų sto- 
vyklo. Nuotr. O. Gešvento.

Kontingentų tautinės ir skautiškos 
vėliavos koncentruojamos garbės tribū
nos fone. Garbės sargyba, sudaryta iš 
visų džiamborėje dalyvaujančių kraštų 
skautų, išsirikiavusi prieš tribūną. RC 
MP orkestras savo spalvingose raudono
se uniformose pasiruošęs.

Lygiai 2.30 vai. J. E. Kanados Gen. 
Gubernatorius atvyksta vėliavų aikš
tėn. Jis, lydimas džiamborės viršininko 
Jackson Dodds, įžengia arenon. Svitai 
pasiekus skautų garbės sargybą, nu
skamba “God save the Queen”. Po gar
bės sargybos apžiūrėjimo J. E. palydi
mas tribūnon. Garbės tribūnoje eilė žy
mių skautybės veikėjų: Lady Baden -

kiti žvalginėja, ar kur neras medžiagos 
papuošimams bei įvairiems įrengimams. 
Pagrindinę medžiagą įvairiems papuo
šimams ir įrengimams mums pristatė 
Niagaros viet. ps. P. Balsas.

DŽIAMBORĖS ATIDARYMAS
Rugpjūčio mėn. 20 d. — oficiali džiam

borės atidarymo diena. Jos atidaryti at
vyksta J. E. Kanados Gen. Gubernato
rius ir Kanados Skautų Šefas Vincent 
Massey.

Įvairių kraštų kontingentai (virš 10, 
000 skautų) išsirikiuoja arenoje. Žiūro
vai kimšte užkimšę 10.000 vietų tribū
ną. Daugelis jų nebetelpa ir dėlto pa
siruošę atidarymo iškilmių klausytis per 
garsintuvus, išdėstytus įvairiose didžio
sios stovyklos viėtoSe.

Mūsų Užsienio Skyriaus sekretoriato vedėjos ps. 
Algis Pocevičius su Pakistano Vyriausiuoju Skau
tininku. Nuotr. A. Kriščiūno.

Su prancūzų ir Š. Afrikos skautais.
Nuotr. A. Tamošiūno.

Powell, pulk. J. Wilson, gen. D. C. 
Spry, Lordas Rowallan — Britų Com- 
monwealth’o ir Imperijos Skautų Še
fas ir kit.

Džiamborės viršininkas pristato J. E. 
Gen. Gubernatorių džiamborės daly
viams. Seka jo žodis anglų ir prancūzų 
kalbomis. Kalba perduodama radio ban
gomis Kanadai ir JAV, o vėliau iš plokš
telių plačiajam pasauliui.

Nuoširdžiai pasveikinęs Kanados skau
tų vardu visus džiamborės dalyvius ir 
palinkėjęs jiems jaustis kaip namuose, 
Jo Ekscelencija tęsė:

5
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BVS ir BGG v.s. K. Grigaitis su Venezuelos kontin
gento lietuviais. • Nuotr. A. Palionio.

"Jau 48 metai laiko praėjo nuo to laiko, kai 
mūsų Jkūrėjas Lordas Baden-Powell'is suorganiza
vo pirmąją skautų stovyklą Brownsea saloje, Ang
lijoje. Kas tuomet galėjo įsivaizduoti, kad judėji
mas, kilęs toje saloje, trumpesniame kaip dviejų 
kartų amžiuje, išaugs j daugiau kaip 6 milijonų 
šeimą maždaug 60-tyje kraštų, kad jis per mažiau 
kaip pusės šimtmečio laikotarpį praleis per savo 
eiles daugiau kaip 30 milijonų berniukų, berniu
kų įvairių rasių, įvairių religijų, berniukų pasišven
tusių tiems patiems aukštiems idealams".

Čia J. E. įterpė prancūzų kalba svei
kinimą Prancūzijos ir Kanados Quebe- 
co skautams (Džiamborėje ir Kanadoje 
anglų ir prancūzų kalbos yra oficialios). 
Grįždamas atgal į anglų kalbą, jis tęsė:

"Aš žinau, kad šis didysis sąskrydis paliks pėd
sakus šiame krašte, kuris laiko sau už garbę turėti 
jus visus savo svečiais. Aš esu taip pat užtikrintas, 
kad jis paliks pėdsakus ne tik Skautų Judėjime, 
bet ir visame pasaulyje, nes tokio būrio jaunimo 

— ir jūs jau artinatės į vyro amžių — įsitikinimu 
ir pasiryžimu paremtas įnašas į savo kraštų gy
venimą ir tų kraštų savitarpio santykius negali 
būti mažas.

Aš esu giliai sujaudintas jūsų organizacijos kil
numu ir jėga. Jūs siekiate trijų nepaprastos svar
bos dalykų, kurių niekas kitas taip efektingai siek
ti negali. Jūs ugdot drausmę. Skautas klauso savo 
vado, ne iš baimės, ne aklai, bet tam, kad užda
vinį drauge geriau atlikti galėtų. Geriausias savęs 
sudrousminimo kelias — nuoširdus pasidavimas 
vieneto drausmei.

Jūs kultivuojate gerą egesį. Skautas yra man
dagus; ir dar daugiau, jis stengiasi išreikšti save 
tokia forma, kuri yra paprasta ir nuoširdi. Skau
tas niekuomet netoleruoja apsileidimo savo elge
syje.

Jūs ugdote atsakomybės jausmą. Jūs mokote 
jaunuosius to, ką patys žinote. Tai, kas reikia at
likti, jūs atliekate, orba žiūrite, kad būtų atlikta. 
Jūsų tarnyba vienetui yra paremta ištikimybe ir 
stropumu.

Pas Pakistano skautus. Nuotr. R. Šležo

Mūsų pastovyklės sieni
nis laikraštis paskyrė vie
ną numerį Lietuvai.

Nuotr. R. Šležo,
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Linkėdamas jums geriausios sėkmės, aš stebėsiu 
jūsų ateities darbus su dideliu susidomėjimu ir rū
pesčiu.

Esu laimingas galėdamos paskelbti Aštuntąją 
Pasaulinę Džiamborę oficialiai atidarytą".

Pakyla tarptautinė skautų vėliava ir 
kraštų vėliavos vėliavų aikštėje. Iš Fort 
George nuskamba 5 patrankų salvės, 
reiškiančios 5 pasaulio šalis. J. E. Įtei
kia Sidabrinio Lapino ordiną buv. TSB 
direktoriui ir dabartiniam jo garbės pre
zidentui pulk. John Wilson’ui. Šis ordi
nas yra aukščiausias Kanados associja- 
cijos garbės ženklas teikiamas už nuo
pelnus nekanadiečiams.

Toliau džiamborės viršininkas įteikia 
J. E. džiamborės naujųjų pašto ženklų 
albumą, prašydamas jį perduoti Jos Di
denybei Karalienei Elzbietai. Seka trys 
skardūs “valio” išvykstančiam Gen. Gu
bernatoriui. Tuo oficiali dalis ir bai
giama.

Garbės svečiai užima tribūną prie pa
grindinio stovyklos kelio. Prasideda di
dysis tautų paradas.

Milžiniškam orkestrui skambiai gro
jant, pražygiuoja virš 60 kraštų atsto
vai. Milžiniška žiūrovų minia juos svei
kina plojimu ir valiavimais. Ypatingų 
ovacijų susilaukia Laisvosios Korėjos ir 
Kinijos skautai.

Kaitrios saulės spinduliuose mirga 
įvairiausios spalvos — vėliavos, gairės^ 
kaklaraiščiai ir veidai. Žygiuoja Skau- 
tybės Įkūrėjo išsvajota mintis virtusi 
realybe. Žygiuoja moderniųjų laikų šv. 
Jurgio riteriai į naujuosius horizontus 
—• su šypsena veiduose, broliškų jausmų 
kupinomis širdimis,

Šaunūs Indijos skautai. Nuotr. A. Palionio.

Paradui pasibaigus J. E. Gen. Guber
natorius išvyksta lankyti džiamborės 
pastovyklių.

KODĖL “JAMBOREE”?
Kažkas kažkada paklausė skautybės 

įkūrėją Lordą R. Baden-Powell’į, kodėl 
jis pavadino didelį skautų sąskrydį — 
“Jamboree”? Įkūrėjas atsakęs: “O kaip 
gi kitaip galima jį pavadinti?”

Kokia bebūtų šio žodžio kilmė, jis 
šiandien yra pripažintas skautišku žo
džiu ir žodynai jo prasmę apibrėžia — 
“Tarptautinis Skautų Sąskrydis”.

“Jamboree” Amerikos indėnų kalboje 
reiškia “Linksmas genčių susirinkimas”.

Venezuelos liet, skauto 
su LSB vadovybe.

Nuotr. A. Palionio
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Lichtenšteino kunigaikštis ir vokiečių /BDP/ VS 
Kajus Roller mūsų svečiai. Nuotr. P. Čeponio.

Lietuvos žemėlapis su partizanų maldos ištrauka 
mūsų stovyklavietėje. Nuotr. P. Čeponio.

BENDRASIS VAIZDAS
Milžiniškas palapinių, bet tarptauti

nis, miestas išsidėstęs akimi neaprėpia
mam plote. Buvo laikai, kada čia siautė
jo karai: indėnai ir baltieji skerdė vieni 
kitus, prancūzai ir anglai sunkiai kovėsi 
dėl hegemonijos, anglai ir amerikiečiai 
Fort George tvirtovę leido iš rankų į 
rankas, bet dabar, po virš 100 metų, čia 
įsikūrė tiek daug pasaulio tautų skautų 
ir įkūrė taikųjį miestą.

Džiamborėn patekti lengviausiai pro 
didžiuosius vartus. Pagrindinė Queen’s 
gatvė stovyklavietę dalina į dvi dalis, o 
visas plotas suskirstytas į 10 pastovyk- 
lių: Alouette, Atlantic, Bonaventure, 
Great Lakes, Hudson Bay, Pacific, Prai
rie, Rocky Mountain, St. Lawrence ir 
Timberlands. Kiekvienoje pastovyklėje 
įsikūrė atskirų tautų skautų stovyklos, 
visai ne ta tvarka, kaip jie gyvena že
mės rutulyje, bet pagal vadovų nuožiū
rą. Todėl vieni išsistatė savo palapines 
kaitrioje saulutės atokaitoje, kiti vešlia
me miškelyje.

Venezuelos lietuviai skautai. Viduryje P. Neniškis 
Jo Nuotr. A. Palionio.
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Pačiame stovyklavietės centre — iš
kilmių aikštė — arena, primenanti am
fiteatrą. Čia per ištisą 10 dienų vyko iš
kilmės, paradai, koncetrai, vaidinimai, 
pasirodymai, laužai ir kitoki bendri visų 
skautų susibūrimai.

Šalia pagrindinės gatvės, priešais are
ną — didžiulė skautiška emblema, išau
ginta iš gėlių ir žalumynų, kurie sudaro 
atitinkamus ženklus ir angliškai užra
šą — Budėk!

VĖLIAVŲ MIŠKELIS
Šalia emblemos, taip pat prieš areną, 

gražiai pusračiu išrikiuotos visų džiam
borėje dalyvaujančių tautų vėliavos. 
Ant visų vėliavų stiebų užrašytas šalies 
vardas, greta žaliuoją medeliai, ir gėlės. 
Taigi malonus miškelis. Bet... tur būt 
ne vienam mūsų skautui ir tautiečiui 
suskaudo širdį, kai jis po ilgo ieškojimo 
nerado ... Lietuvos vėliavos.

TARNYBA DIEVUI
DŽIAMBORĖJE
Religinis gyvenimas džiamborėje tik

rai intensyvus. Užtenka vien pavartyti 
džiamborės laikraštį, norint surasti įvai
rių religijų skelbiamas pamaldas ir su
sikaupimo valandas, ir tai ne vien sek
madieniais, bet kasdien. Štai, vieną die
ną džiamborę aplanko net keturi angli
konų vyskupai. Iškilmingose pamaldose 
dalyvauja gen. D. C. Spry, Lady B. Po
well ir visa stovyklos vadovybė. Katali
kų skautus aplanko ir pamaldos laiko 
abu Kanados kardinolai. Tai visa rodo, 
kad bažnytinės vadovybės skautybei 
teikia nepaprastos reikšmės, nes ji, ge
rai suprasta, ugdo pilnutines asmenybes 
— tarnaujančias Dievui, Tėvynei ir ar
timui. Mūsų reprezentantams kasdien

10



Su arabų krašto atstovu Savo stovyklavietėje vaišiname prancūzus.
Nuotr. R. Šležo. Nuotr. R. Šležo.

šv. Mišias laiko ps. kun. S. Kulbis S.J., o 
vieną dieną ir iš Romos atvykęs mūsų 
vyr. kat. sk. kapelionas v.s. kun. dr. J. 
Vaišnora MIC. Džiamborės metu kas
dien buvo atnašaujama 60 šv. Mišių.

KARDINOLAS SKAUTAMS
Rugpiūčio mėn. 21 d. Jo Em. kardino

las J. C. McGuigan celebravo šv. Mišias 
po atviru dangum daugiau kaip 3.000 
katalikų .skautų. Savo pamoksle ang
lų ir prancūzų kalbose J. Em. pasveiki
no džiamborės dalyvius Toronto archi- 
diacezijos vardu. Jo pareikštos mintys:

"Kad pasaulis pasimokytų iš tikrosios broliškos 
meilės dvasios, kuri taip ryški šioje džiomborėje. 
Čia mes turime gražiausią pavyzdį visam pasau
liui, ir skautybės šventoji pareiga yra šį pavyz
dį plačiausiai paskleisti. Skautybės Įkūrėjas ju
dėjimo pagrindan padėjo 10-tį Dievo Įsakymų.

Skauto pareiga Dievui yra pati pirmoji".
Kardinolas ragino skautus vieniems ki

tus geriau pažinti, būti drausmingais ber 
niukais, gerbti savo kūną ir sielą prisi
menant, kad kiekvienas mūsų yra šv. 
Dvasios Šventykla. Gerbti savo artimą 
nežiūrint kilmės, rasės ar išsilavinimo. 
Turėti gilų ir nepalaužiamą pasitikėji
mą Dievu. Reguliarios išpažintys ir daž
nas, net kasdieninis šv. Komunijos pri
ėmimas bus didysis jėgų šaltinis skau
tui katalikui.

J. Em. suteikė ypatingą palaiminimą 
visiems skautams, vadovams ir jų šei
moms.

J. Em. kardinolą prie altoriaus paly
dėjo 30 skautų garbės draugovė sudary
ta iš 10 tautų atstovų, kurių tarpe buvo 
ir lietuviai.

Iš kairės ps. O. Gešventas, PLSS vyr. kat. kapelionas v.s. kun. dr. J. Vaišnora, VS Pavard. s. P. Čeponis, 
ps. kun. S Kulbis S.J., BVS S. Kairys su mūsų bičiuliu vokiečių VS Kajus Roller. Nuotr. V. Bacevičiaus.
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L S B skautininkai su 
Lichtenšteino kunigaikš
čiu, Kajus Roller'iu, estų 
ir vengrų vadovais po 
pasitarimo egzil. skautų 
reikalais mūsų stovykla
vietėje.

Nuotr. P. Čeponio

LIETUVIAI GRAŽIAUSIAI
ĮSIRENGĖ
“Lankykite lietuvius skautus, jų sto

vyklavietė gražiai papuošta”, tai skelbia 
stovyklos laikraštis savo puslapiuose. 
Lietuvių vardas čia yra labai dažnai mi
nimas. “Jamboree Journal” lietuvius 
paminėjo 5 kartus.

Lietuvių stovykloje, kuri yra įsikūru
si nepaprastai geroje vietoje prie Alou- 
ette tiesioginio kelio, išdygsta vartai pa
puošti tautine vėliava ir įrašu “LITHU
ANIA”, kryžius su aukuru ir įrašu “Pa
gerbimui žuvusių skautų už Lietuvos 
laisvę”, šalia stovi odinis Lietuvos že
mėlapis su įrašyta partizano malda. Vi
sų akis patraukia Vyties Kryžiaus pavi
dalo žemėje iškastas stalas, Vytis, Ge
dimino Stulpai, skilčių papuošimai ap
link palapines, skelbimų lenta, garbės

Mūsų tėvas Kulbis su Venezuelos broliais.
Nuotr. A. Palionio
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stalas su autogramų knyga, prie didžiu
lio medžio, prie tako, iškelta lietuviška 
vėliava, kuri plevėsavo 1951 metais 
Austrijoje — VII džiamborėje.

PARODĖLĖ
Parodėlių palapinėje sutilpome drau

ge su vengrais ir lenkais. Lankytojų ne
trūksta. Visi domisi mūsų lietuviškais 
rankų dirbiniais, kryžiais, lėkštėmis, 
tautinėmis juostomis. Beveik kiekvie
nas norėtų įsigyti lietuvišką rankdarbį, 
bet, deja, negalime patenkinti jų norų. 
Ne vienas lankytojas sustoja prie litera
tūros skelbiančios lietuvių tautai oku
panto daromas skriaudas. Pasiberia 
klausimai, jų visų lūpose skamba lietu
viams geriausios simpatijos ir linkėji
mai išvysti Nepriklausomą Lietuvą. Ki
ti sužavėti mūsų praeitimi, tradicijomis, 
kultūra, pasižada mus aplankyti laisvo
je Lietuvoje nors ir po eilės metų. Sve
timšaliai skautai ir vadovai domisi mū
sų “Skautų Aidu” ir “Mūsų Vytimi”. 
Daugelis jų tokios skautiškos spaudos 
tegali pavydėti..,

LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTIS
NEŠA PARADE MŪSŲ
TRISPALVĘ
Lietuviai skautai, kaip ir visi kiti eg- 

ziliniai skautai, dabar neveikią savo- 
kraštų tertorijoje, šiuo metu nėra pil
nateisiais TSB nariais. To pasėkoje mes 
ir nesam oficialiai džiamborės dalyviai 
— savų kraštų atstovai. Dėlto mūsų tau
tos vardo, nei vėliavos oficialiai džiam
borėje nėra. Tačiau lietuviai skautai per 
savo apsukrumą ir turėjimą užtarėjų
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laisvojo pasaulio skautų tarpe, susidaro 
sąlygas išnešti vienu ar kitu keliu LIE
TUVOS VĖLIAVĄ į laisvojo pasaulio 
vėliavų tarpą. Taip ir šiemet lietuviai 
neatsiliko. LSB Užsienio Skyriaus Sek
retoriato Vedėjui ps. Alg. Banevičiui, 
suėjus į kontaktą su Lichtenšteino Vy
riausiu Skautininku Prince Emanuel 
von Lichtenstein, šis su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu priėmė lietuvišką vėlia
vėlę ir drąsiai pats nešė mūsų trispalvę 
VIII džiamborėš atidarymo parade.

Vėliau lietuviai skautai aplankė ku
nigaikštį ir atsidėkodami tam dideliam 
lietuvių tautos draugui įteikė lietuvišką 
albumą su atitinkamu įrašu. Šis mūsų 
tautos prietelius atsisveikindamas pa
reiškė: “Tikiu, kad jūsų troškimai grei
tai išsipildys”.

LANKYTOJAI
Mūsų stovyklon lankytojai plaukte 

plaukia. Lietuviai skautai vos pajėgia 
aiškinti, ką reiškia žemėje iškastas sta
las, Vytis, Gedimino Stulpai, kur randa
si Lietuva, kaip ten dabar yra. Kitur pa
sigavę skautuką tautiniais rūbais su juo 
fotografuojasi, dar kiti renka autogra
fus. Kitur matysi lietuvį skautą aiški
nant indui pirštų pagalba, kad mūsų 
kalbos giminingos. Judėjimas didelis, 
tik spėk versti įvairiomis kalbomis lie
žuvį, pozuoti, braukti savo parašą. Mū
sų kaimynai vengrai ir lenkai lyg šnai
ruoja į mus, nes jie žymiai silpniau su
siorganizavę ir pasirengę. Visdėlto lie
tuviai skautai savo svečiams visados už-

Mielosios viešnios iš Ročesterio . . .
Nuotr. V. Bacevičiaus 

akcentuodavo pastarųjų buvimą šioje 
stovykloje ir mūsų visų likimo bend
rumą.

Svečių tarpe buvo džiamborėš virši
ninkas Jackson Dodds, kuris nepapras
tai žavėjosi lietuvišku stalu ir, spausda
mas lietuvių vadovo kairę, linkėjo ge
riausios kloties lietuviams skautams iš
eivijoje. J. Dodds yra Kanados Skautų 
Associjacijos vice-šefas.

Apsilanko mūsų stovykloje ir Kana
dos kariuomenės vyr. kapelionas ir Que- 
beco arkivyskupas M. Roy. Jam įteikia
ma knyga “Drožiniai gimtajam kraštui

Džiamborinės išky
los dalyviai,ės.
Nuotr., V. Bacevi
čiaus
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Savam kontingentui į pagalbą . . . Mūsų žygis per džiamborę . . . K. Roller dėkojo už vizitą. Visos nuotraukos V. Bacevičiaus

atminti” — s. prof. Igno Končiaus. Jo 
Ekscelencija sujaudintas spaudžia lietu
viams rankas ir laimina. Vėliau kartu 
su vengrais, lenkais ir lietuviais papus
ryčiauja.

Lietuvių skautų delegaciją priima 
kardinolai J. McGuigan ir P. E. Leger, 
perdavę savo laiminimus lietuvių tau
tai ir jos skautams. Šį vizitą parengė 
mūsų judrusis ps. kun. S. Kulbis.

Turime pasimatymą ir su J.E. arki
vyskupu Panico, Apaštališku Delegatu 
Kanadai. Jam irgi įteikiama dovana.

Sulaukiame taip pat ir didelio savo

Čepai susidomėję arabų krašto atstovu . . .
Nuotr. V. Bacevičiaus
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prieteliaus Vokiečių (BDP) Vyr. Skau
tininko Kajaus Roller, kuris atvyko pa
sipuošęs mūsų Padėkos ordinu. Šį gar
bingą svečią sutinka LSB Vadovybė ir 
didelis būrys lietuvių skautų-čių, kurie 
buvo suskridę iš Chicagos, Clevelando, 
Rochesterio, Toronto, Detroito, Hamil
tono ir kt. vienetų. Garbingas svečias 
pasidžiaugia lietuvių skautų judėjimu, 
pasižada visur ir visados ginti mūsų rei
kalus ir ateityje palaikyti broliškus ry
šius bei globoti mūsų skautus esančius 
jo žinioje. (Vasario 16 gimnazijos tun
tas yra registruotas BDP).

Kiek vėliau atvyksta ir Lichtenšteino 
kunigaikštis Emanuelis. Savame tarpe 
matome Suomijos, Prancūzijos, Meksi
kos ir Kinijos skautų vadovus. Visi jie 
mus užjaučia ir žada mums padėti.

LIETUVIAI PAS
SVETIMUOSIUS
Buvo nuolat mezgami ryšiai su džiam- 

borėje esančiomis atskirų tautų skautų 
vadovybėmis. Taip ps. Alg. Banevičius, 
lydimas ps. Olego Gešvento bei kitų 
liet, skautų, aplanko daugelį tautybių, 
įteikia dovanų, pasitaria dėl mūsų da
bartinės padėtis. Visų tautybių vadovai 
buvo apdalinti džiamboriniu “Skautų 
Aido” numeriu, knyga “Lithuanian fine 
art in exile” ir kitais leidiniais liečian
čiais Lietuvą. LSB Užsienio skyriaus 
sekretoriato vedėjas turėjo ilgesnius 
pasitarimus mūsų rūpimais klausimais 
su visų trijų Vokietijos Brolijų vyr. 
skautininkais, Lichtenšteino, Austrijos, 

Kinijos, Korėjos, Suomijos, Brazilijos, 
Liuksemburgo, Filipinų, Belgijos, Ku
bos, Meksikos, Olandijos, Italijos ir Pa
kistano aukštaisiais vadovais. Buvo su
laukta šilto pritarimo ir, galima tikėti, 
kad ateityje turėsime nemaža užtarėjų 
Tarptautinėje Skautų Konferencijoje.

PASIMATYMAS SU
TARPTAUTINIO SKAUTŲ
BIURO DIREKTORIUM
Po dešimties metų emigracinio skau- 

tavimo Tarptautinio Skautų Biuro Di
rektorius suteikė pasimatymą Egzilinių 
Skautų Associjacijų Vyriausiems Skau
tininkams. Šiame posėdyje su Tarptau
tinio Biuro Direktoriumi gen. D. C. 
Spry dalyvavo estų, latvių, lietuvių 
(VŠ St. Kairys, ps. A. Banevičius), len
kų, vengrų, ukrainiečių VS ar jų įgalio
tiniai.

Tai buvo pirmasis toks pokarinis pa
sitarimas. TSB Direktoirus buvo nepa
prastai malonus. Jis atsidėjęs išklausė 
mūsų pageidavimų ir pažadėjo juos per
duoti po džiamborės įvykstančiai Skau
tų Konferencijai. Delegacijų vadovai la
bai atvirai išdėstė ^savuosius rūpesčius 
ir tuos tikslus, kurie yra prieš akis egzi- 
linėms organizacijoms.

Baigiant dviejų valandų posėdį, TS 
BD palinkėjo ir toliau taip gražiai tęsti 
skautavimą betkokiomis sąlygomis. 
Taip pat pareiškė, kad visus reikalus su 
TSB tvarkytume per mūsų sukurtą Eg
zilinių 'Skautų Konferenciją.

Gen. D. C. Spry buvo egzilinių skau

tų vardu įteikta graži autogramų kny
ga su visų tautybių atstovų parašais.

Šis TSB gestas ir pakvietimas vieno 
mūsų konferencijos atstovo dalyvauti 
stebėtojo teisėmis įvykusioj Tarptauti
nėje Skautų Konferencijoje rodo, kad 
aukštosios pasaulio skautų institucijos 
keičia savo liniją, kad jos mūsų klausi
mo nepamiršo ir jį vis iškelia daugiau 
viešumon, ieškodamos jam kokio nors 
kilnesnio sprendimo. Egzilinėms Broli
joms lieka vienas kelias — stiprinti sa
vo vienetus, veikti drauge ir nenuilsta-

Rodosi, tik vakar matėmės Niagaros Jubilėjinėje...
Nuotr. A. Palionio
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Algiui ir su kunigaikščiu kalbėtis vieni niekai . . .
Nuotr. O. Gešvento

mai, smelktis visur, jei reikia, ir alkū
nėmis pasiiriant. Šia prasme daug pa
dės ir Egz. Skautų Konferencijos pra
dėtas leisti “Semper Vigilans”, kurio 
pirmasis numeris kaip tik išvydo pasau
lį džiamborės metu.

LIETUVIŲ PASIRODYMAI
Nespėję atvykti džiamborėn buvome 

pakviesti Alouette lauže šokti tautinių 
šokių. 5.000 miniai stebint, mūsų didelio 
bičiulio Georges KELLY, Federacijos 
Gilwelio kursų vilkiukų dalies vedėjo 
(jis su savo vilkiukais šoka visus lietu
viškus tautinius šokius), buvome pri
statyti kaip lietuviai skautai. Pasipuošę 
tautiniais rūbais sušokome “Oželį” ir 
“Mikitą”. Pelnėme gražių katučių ...

Pats didžiausias mūsų uždavinys bu
vo patekti į stovyklos areną ir ten pa
sirodyti. Tas šiaip taip pavyko ir prieš 
15 000 žiūrovų pakartojome savo tauti

nius šokius. Ovacijos buvo labai didelės, 
na, ir reklama lietuviams nepaprasta.

Po šio didžiojo pasirodymo lietuviai 
skautai buvo žinomi ne tik stovyklos 
vadovybei, bet ir kiekvienam stovyk
lautojui. Tautiečiams, kuriems pirmo
mis dienomis būdavo sunku mus suras
ti, dabar pasidarė labai lengva, nes 
kiekvienas paklaustas džiamboristas vi
sados nukreipdavo tiesiausiu keliu mū
sų stovyklavietėn.

CBC TV tarnyba, sužavėta mūsų pa
sirodymais, pakvietė pakartoti tautinius 
šokius per televiziją, ir ši programa bu
vo transliuojama visai Kanadai. Nespė
jus lietuviukams išeiti į miestelį, jau 
žmonės sutikę šaukė mus matę televizi
joje.

Montrealio televizijos stotis taip pat 
nufilmavo mūsų šokius, stovyklavietę 
ir skautus,,

Lietuviškų dainų radio bangomis 
klausėsi Montrealio “La Presse” radio 
klausytojai. VOICE OF AMERIKA 
Lenkų Dalis mūsų dainas perdavė Len
kijon.

DŽIAMBORĖ PERSIKELIA
KANADOS TAUTINĖN
PARODON (C N E)
Rugpiūčio mėn. 26 d. vyksta didžioji 

džiamboristų iškyla į Toronte vykstan
čią Kanados Tautinę Parodą. Vėl iškil
mingas momentas, kai Lordas Row- 
allan’as, Britų Commonwealth’o ir Im
perijos skautų šefas, atidaro šį tradicinį 
Kanados įvykį. Tribūnoje skautų aukš
toji vadovybė ir Toronto miesto parei
gūnai. Britų skautų šefui oficialiai pa
rodą atidarius,, dangų suvirpina pa-

14

C I eve I a n do broliai 
džiomborėje-

Nuotr. V. Kizlaičio.
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Džiamborės uždarymo iš
kilmės. Iš kairės vir. J. 
Dodds ir Lady Baden - 
Powel. 4-tas iš kairės 
gen. D. C. Spry, TSB di
rektorius

Nuotr. P. Čeponio

trankų kanonada, ir iš oro į tūkstantinę 
minią pasipila parašiutais leidžiamos 
įvairiausių tautų vėliavos. Seka džiam- 
boristų paradas, palydimas ovacijų. Pa
rodos vadovybė nepaprastai pagerbė vi
są skautų sąjūdį, kviesdama oficialiam 
jos atidarymui Britų Sk. Šefą. Reikia 
prisiminti, kad panaši garbė buvo su
teikta ir Lordui B.-Powell’iu il910 me
tais.

LIETUVIAI VENEZUELOS
KONTINGENTE
Šioje džiamborėje turėjome lietuvių 

ir iš Pietų Amerikos. Tai Venezuelos lie
tuviai skautai, kurie šioje džiamborėje 
dalyvavo su Venezuelos skautų kontin
gentu. Jų sąlygos buvo skirtingos, todėl 
jie ir negalėjo perdaug prisidėti prie 
lietuviško vardo propagavimo. Lietu
viai skautai sudarė beveik 10% viso Ve
nezuelos kontingento, o sąlygos į jį pa
kliūti buvo ne lengvos. Jų pavardės: A. 
Viltrakis, V. Ramanauskas, J. Zavads- 
kas, J. Predkelis ir P. Neniškis Jr.

UŽDARYMAS
Šeštadienis, rugpjūčio 27 d. iš dalies 

liūdna diena, nes tas gražusis jaunimo 
būrys, praleidęs draage 10 dienų, žygia
vęs sujungtomis rankomis, dalinęsis 
mintimis ir sprendęs įvairius klausimus 
brolišku keliu, turėjo pradėti galvoti 
apie kelionę namo.

Po pietų didžiulėn arenon susirenka 
10.000 džiamboristų. Tribūnoje ir aplin
kui neapsakomai didžiulė svečių masė. 
Plevėsuoja įvairių tautų vėliavos. Neto
liese ii' mūsų skautai savąją trispalvę 
neša aukštai iškėlę. Skamba dainos įvai
riausiomis kalbomis. Viešpatauja 
džiaugsmas, meilė ir vienybė.

Po nuotaikingos džiamborės dainos 
kalba viršininkas. Jis dėkoja visiems 
skautams ir vadovams, kurie prisidėjo 
prie Naujųjų Horizontų Džiamborės 
pasisekimo. Jis išdalina kontingentų va
dovams ir aukštiesiems džiamborės pa
reigūnams prisiminimui nikelinius kny
gos formato džiamborės ženklus. Tai do
vana vienos nikelio kompanijos (Kana
da iškasa pasaulyje daugiausia nikelio). 
Seka nuoširdus, jaudinantis Pasaulio 
Skaučių Šefės Baden - Powell žodis. Į 
džiamborinę LSB iškylą suskridę mūsų

Arena prieš pat 
džiamborės užda
rymą. Skautai jun
giasi į broliškas 
eiles. , Nuotr. V. 
Bacevičiaus.
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jaunosios sesės ir broliai ją mato ir jos 
klausosi pirmą kartą gyvenime. Po to 
—- masinis, pas lietuvius neįprastas — 
skautų įžodžio atnaujinimas. Skamba 
sukaupti žodžiai įvairiose kalbose, bet 
mintis ta pati, viena. Įspūdis nepapras
tas. Kalba TSB direktorius gen. D. C. 
Spry: “Atėjo atsisveikinimo metas. Aš 
tikiu, kad jūs į savo greitai prisiarti
nantį subrendimo amžių nusinešite ne
numalšinamą pasiryžimą siekti naujų 
fizinių ir dvasinių horizontų. Žinau, 
kad jums, kaip skautams, nepritruks nei 
drąsos, nei susižavėjimo siekti idealų. 
Jūs, berniukai, būsite jau vyrais, kai 
Atominis Amžius pradės mums teikti 
savo taikingų dovanų. Daugelis jūsų su
lauks ir taikingo Aukso Amžiaus, apie 
kurį tiek daug kalbama, kurio taip 
trokštama. Būkite visi laimingi kelyje į 
nuostabiuosius Naujuosius Horizontus”. 
TSB direktorius paskelbia džiamborę 
uždarytą.

Iš Fort George prabyla patrankos. 
Pasigirsta liūdna atsisveikinimo daina. 
Skautai eilėmis sukibę, vieni kitiems 
rankas ant pečių padėję, juodi, balti, 
geltoni, iš arenos pasipila didžioj on sto
vyklom Maišosi patrankų gaudimas, or
kestro garsai ir broliškų širdžių daina. 

Daugelio žiūrovų akyse ašaros ... Tik
rai, Dievas yra čia. Danguje sklaidosi 
paskutinio sviedinio dūmai... Sudiev, 
džiamborė!

BESISKIRSTANT
Prasideda įrengimų griovimai ir 

skirstymasis į visus pasaulio kontinen
tus. Šu jaunomis širdimis keliauja ir 
naujos idėjos. Su jais keilauja ir LIETU
VOS VARDAS. Iš svetimtaučių skautų 
minčių ir lūpų lietuvis negreit pamyks. 
Apie mūsų vargus ir nelaimes iš to ne
žinomojo brolio lūpų išgirs šimtai kitų 
jo tautiečių, ypač jaunesniųjų brolių 
skautų, kurie bus RYTOJAUS PILIE
ČIAI, bus PASAULIO TVARKYTOJAI 
ir ŽMONIJOS TAUTŲ LIKIMO 
SPRENDĖJAI.

Štai kodėl svarbu, kad mūsų skautai 
vienu ar kitu keliu dalyvautų džiambo- 
rėse, Skautų Vyčių sąskrydžiuose ir di
desniuose skautų subuvimuose.

Jokia kaina neperbrangi, joks atstu
mas nepertolimas, jokie darbai neper- 
sunkūs, kad tik galėtume skelbti lais
vajam pasauliui kokia skriauda yra 
okupanto daroma mūsų Motinai Lietu
vai. Tai yra mūsų Brolijos kelias, vyk
dant žuvusių lietuvių partizanų testa
mentą! A.B. — L.E. — S.K.

LSB DŽIAMBORĖS IŠKYLA

Rugpjūčio mėn. 26-28 d.d. p. Bieliūno 
ūkyje, prie Wellando, Ont., įvyko LSB 
džiamborinė iškyla. Iškylos tikslas buvo 
duoti progos tiems broliams, kurie ne
galėjo patekti džiamborėn reprezentan
tais, pamatyti šį didelį palapinių mišką 
ir kaip galint didesniame būryje daly

vauti džiamborės uždaryme. Reikia pa
sakyti, kad ir sesės, brolių atskirose vie
tovėse kviečiamos, labai aktyviai išky- 
lon įsijungė ir sudarė apie pusę visos 
iškylos dalyvių.

Taip šeštadienio popietyje apie porą 
šimtų mūsų skautų-čių, iš Bostono, Cle-

Šv. Mišios džiamborės iš
kyloje. Atnašauja s. kun. 
J. Vaišnys S.J.

Nuotr. V. Kizlaičio
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Sesių gretos džiomborės 
iškyloje. Iš dešinės s. A. 
Šenbergienė, s. Gulbinie
nė ir v.s. L. Čepienė

Nuotr. V. Bacevičiaus

Clevelando broliai su sa
vo tunt. ps. V. Kaman
tausku. Iš kairės Kana
dos R. Vadeivos pavad. 
ps. J. Pažėra.

Nuotr. V. Kizlaičio

Džiamborės 
viai

Nuotr.

iškylos daly-

V. Kizlaičio
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Mūsų reprezenta
cinis vienetas po 
visų darbų džiam- 
borės iškyloje.

Nuotr. V. Bace
vičiaus.

velando, Detroito, Čikagos, Toronto, 
Hamiltono ir apylinkių užtvindė lietu
vių stovyklavietę džiamborėje. Iškylau
tojai stebėjo nepaprastas džiamborės 
uždarymo iškilmes, pražygiavo rikiuo
tėje su trispalve ir lietuviška daina per 
didžiąją stovyklą, dalyvavo iškilminga
me vėliavos nuleidime lietuvių stovyk
lavietėje ir Alouette pastovyklės lauže. 
Čia 4 lietuviškas dainas pravedė v.s. VI. 
Šarūnas. 12 vai. nakties dalis iškylau
tojų dalyvavo įspūdingose šv. Mišiose, 
kurias celebravo Apaštališkas Delegatas 
Kanadai J.E. arkivysk. Panico, o prie 
šalutinio altoriaus atnašavo mūsų mie
las ps. kun. S. Kulbis S.J.

Sekmadienį p. Bieliūno ūkyje buvo 
iškilmingai iškelta iškylos vėliava. Ra
portą priėmė BVS, lydimas savo pava
duotojo s. P. Čeponio, PLSS vyr. kat. 
sk. kapeliono v.s. kun. dr. J. Vaišnoros 
ir pirmojo LSB VS v.s. V. Šenbergo. 

Vėliavas pakėlus ir nuskambėjus Tau
tos Himnui, sekė šv. Mišios, atnašauja
mos, LSB kat. sk. kapeliono s. kun. J. 
Vaišnio S.J., ir kun. dr. J. Vaišnoros 
giliai prasmingas pamokslas.

Po pietų įvyko pasilinksminimas da
lyvaujant svečiams — apylinkės skautų 
bičiuliams. Vėliavos nuleidimo iškilmė
se raportą priėmė ir žodį tarė PLSS Ta
rybos pirm. v.s. dr. V. Čepas. Dar kal
bėjo v.s. kun. dr. J. Vaišnora ir LSB 
Vyr. Sktn. Stp. Kairys, kuris pristatė 
skautams ir visuomenei mūsų šaunų re
prezentacinį vienetą, o vieneto vadovas 
ps. A. Banevičius — kiekvieną skautą 
atskirai.

Tarybos Pirmininkas ir BVS padėko
jo kiekvienam reprezentantui už taip 
gražias pastangas kairės paspaudimu.

Vėliavos nuleidimą sekė trumpas lau
žas tema “Prisiminimai iš pasaulinių 
džiamborių”. Laužą vedė Vyriausiasis

LSB skautininkai džiam
borės iškyloje

Nuotr. P. Čeponio
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Kai Brolijos VS bando 
Seserijos VS pavaduoti...

Nuotr. V. Kizlaičio

Skautininkas talkininkaujamas v.s. L. 
Čepienės, viešnios iš Bostono. Tarp dai
nų įdomiai pynėsi mūsų vyresniųjų 
skautininkų gyvi prisiminimai iš džiam- 
borių, kuriose jiems teko atstovauti Lie
tuvą Nepriklausomybės laikais ir trem
tyje. Kalbėjo v.s. V. Čepas, v.s. kun. 
Vaišnora, v.s. Skrinskas ir v.s. St. Kai
rys. Ps. A. Banevičius jau nieko nebe
kalbėjo, nes buvo pavargęs, jo žodžiais, 
“kaip šuva”.

Laužas buvo baigtas “Leiskit į Tėvy
nę”, vyr. kapeliono religine mintimi ir 
tradicine “Ateina naktis”.

Iškylai vadovavo Niagaros viet. ps. 
P. Balsas ir Toronto Rambyno tunt. ps. 
J. Pažėra. Jiems daug padėjo ps. I. Pet- 
niūnas ir ps. VI. Morkūnas.

Didelė padėka priklauso mielai p.p. 
Bieliūnų šeimai, kurių ūkyje, kaip sa
vojoje Žemėje, skdutai-ės jautėsi ne 
kaip svečiai, bet kaip šeimininkai. 

nyno pakraščiuose ir gėluose didžiuo
siuose Š. Amerikos ežeruose.

Sausumos broliams pajudėjus pasau- 
linėn džiamborėn, ir mūsų jūrų skautai 
nutarė neatsilikti. Juk džiamborė įsi
kūrė prie žiočių Niagaros upės, kuri 
įteka į Ontario ežerą! Lietuvius jūros 
skautus džiamborėje atstovavo Toronto 
jūrų budžiai ir skautai, nes jie Ontario 
ežerą žino “kaip savo kišenę”.

Kelionei gerai pasiruošus, rugpiūčio 
mėn. 19 d. naktį jachta “Budys III”, ve
dama jūrų s. H. Stepaičio, su penkių 
vyrų įgula atsirišo nuo krantinės ir pa
suko pietiniu kurst!. Dalis jūrų skautų 
plaukė kanadiečių jūrų skautų burinėje 
gelbėjimosi valtyje, kurią vedė vienas 
kanadiečių jūrų skautininkas ir Toron
to jūrų budžių vadas ps. G. Kačanaus- 
kas. Viso lietuvių aštuoni. Tą naktį iš 
Toronto išplaukė penki jūrų skautų pa
statai, įskaitant ir kanadiečius.

MES PLAUKĖME Į DŽIAMBORĘ
Jau daug metų prabėgo nuo to laiko, 

kai lietuviai jūrų skautai su savo jach
tomis bėgo Baltijos jūros bangomis. Ne- 
visada vėjų deivė Laima siųsdavo jiems 
gero vėjo, nevisada juos bangų ir jūrų 
gelmių valdovas Bangpūtis globojo. 
Reikėjo su skausmu širdyse sudėti jam 
aukas — net šešias jaunų jūrų skautų 
gyvybes.

Ir tos aukos įpareigojo visus jūrų 
skautus kovoti už tai, kad Lietuva bū
tų jūrų valstybė. Įpareigojo plaukti lai
vais visuose vandenyse, kur tik jūrų 
skautai arba budžiai susiburia.

Ir šiandien mūsų broliai buriuoja At
lante, tolimuose pietų Ramiojo vande- Šiaip sau malonus Clevelando ir Toronto pasiple

pėjimas. . . Nuotr. P. Čeponio
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PLSS Tarybos Pirm. v.s. 
dr. V. Čepas ir LSB VS 
dėkoja mūsų reprezenta
ciniam vienetui už šau
niai atliktą darbą.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Vėjas pasitaikė lengvas, dangus gied
ras, naktis šviesi. Tarp atskirų pastatų 
ryšj reikėjo palaikyti šviesos signalais, 
bet dėl nevienodo greičio, ryšis nutrū
ko ir paskiri pastatai pasiekė Niagara 
on-the-Lake anksti rytą.

Džiamborėje laikas netruko prabėgti. 
Iškilmingas atidarymas, stovyklų lan
kymas, laužai ir 1.1.

Sekmadienį naktį visi pastatai išėjo 
atgal į Torontą. Čia, pučiant erdviam 
vėjui, lietuvių jachta pirmoji pasiekė 
Torontą.

Sekantį savaitgalį “Budys III” vėl 
naktį su keturių vyrų įgula pakėlė iš 
dumbluoto įlankos dugno inkarą ir 
jachta, vedama jūrų s. B. Stundžios, iš
ėjo vėl pietiniu kursu. Visą naktį be

veik neperstojamai lijo ir, iš ryto esant 
silpnam vėjui, “Budys III” sustojo 
džiamborės pašonėje.

Ten buvo susitikta su LSB iškylos da
lyviais: daug senų ir jaunų veidų, daug 
pažįstamų. Jspūdingai praėjo stovyklos 
uždarymas, laužas.

Vidunaktį vėl baltos, vienišos burės 
ėjo Toronto link. Vėjas buvo vidutinis, 
bet reikėjo nukrypti nuo kurso. Tos 
nakties vėją vietinė spauda vadino aud
ra, nes į dugną nuėjo trys mažesni pa
statai, o keli šaukėsi pagalbos per radio.

Ryte buvo prisirišta savoje prieplau
koje prie krantinės.

Taip lietuviai jūrų skautai pirmą 
kartą plaukė į džiamborę. B.

Baigėsi džiomborė, 
baigiasi ir mūsų iš
kyla. Vėliavos lei
džiasi su besilei
džiančia saule . . .

Nuotr. V. Bace
vičiaus.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

LAIVO “ADMIRAL GRAFF SPEE: 
ŽUVIMAS

(Tąsa)
Paskandinęs laivą, kapitonas Langs

dorff pagalvojo, kad čia likti ilgiau nė
ra saugu ir todėl vėl išvedė laivą j pieti
ni Atlantą.

Gruodžio mėnesio pradžia buvo gana 
sėkminga, nes jau antrą dieną sekėjai 
žiūronais pagavo vidutinio dydžio laivą 
— “Doric Star”.

Norėdamas sustabdyti laivą, Langs- 
dorff įsakė paleisti įspėjamą šūvį. Vo
kiečių kautynių laivui artinantis prie 
grobio, vienas iš radistų sugavo prane
šimą per radio iš anglų laivo:

S20 10E6 apšaudytas kautynių laivo. 
Doric Star.

Šis pranešimas Langsdorffui grąsino 
pavojumi. Todėl jis skubiai įsakė signa- 
listui pasiųsti įsakymą anglų laivui, jog 
nenaudotų bevielio telegrafo, priešingu 
atveju jis atidengsiąs ugnį. “Doric Star” 
siųstuvas nutilo. Langsdorff atrodė su
sirūpinęs ir kramtė lūpas. Juk tą pra
nešimą galėjo pagauti Britų Admirali
tetas. O kas tada? Nieko daugiau neliko, 
kaip skubiai pradingti iš šių vandenų.

Nieko nelaukdamas, jis įsakė perkelti 
britų įgulą ant karo laivo, ir trumpai 
šūktelėjo priekinio bokštelio pabūkli- 
ninkams atidengti ugnį. Iš lėto pabūklai 
pasisuko į “Doric Star” ir išspiovė ugnį 
su plienu. Britų laivas tik susiūbavo, 
kai sviediniai plėšė jo plieno plokštes, 
pasviro ant šono ir pamažu panėrė pa
likdamas putotą ir verdantį vandens 
sūkurį. Langsdorff nedelsdamas pasuko 
“Graff Spee” į pietvakarius. Jeigu at
sitiktinai kur nors netoli radosi britų 
karo laivas, priešo suklaidinimui buvo 
pastatytas dirbtinis kaminas ant prieki
nio pabūklų bokštelio, o nacių vėliavą 
pakeitė prancūzų vėliava. Taip nauja 

“išvaizda” vokiečiai vietoje britų lai
vyno pajėgų maždaug po dvidešimt ke
turių valandų sutiko kitą prekinį laivą
— “Tairoa”.

Nežiūrint pridėto kamino ir vėliavos, 
vokiečiams nepavyko apgauti “Tairoa” 
kapitono Starr, nes jis savo radistui įsa
kė pasiųsti šį pranešimą:

Lat 21° 38’ S
Long 3° 13’ W užpultas vokiečių kau

tynių laivo “Admiral Scheer”.
Kapitonas Starr laivui davė kitą var

dą, bet Britų Admiralitetui tas nebuvo 
svarbu, kadangi “Spee” ir “Scheer” pri
klausė tai pačiai klasei.

Langsdorff tuoj pat įspėjo “Tairoa”, 
kad nenaudotų radio, bet radistas P. I. 
Cummins nepaklausė įspėjimo ir pa
kartojo pranešimą. Trečią kartą prane
šant, taiklus vokiečių laivo šūvis iš ma
žesnių pabūklų suardė radio patalpas, 
sunaikino įrengimus ir sužeidė keletą 
jūrininkų. “Tairoa” karininkai ir jūri
ninkai buvo perkelti į “Graff Spee” de
nį, o pats laivas paskandintas pabūklų 
ugnimi.

Langsdorff liepė pakviesti radistą, 
kurį pagyrė už drąsumą, kad, neboda
mas priešo ugnies, išdrįso pasiųsti pa
kartotinus pranešimas, ir nuėjęs į jūr
lapių patalpas, ėmė atidžiai studijuoti 
pietų Atlantą ir savo padėtį.

Jau daugiau kaip trys mėnesiai pra
slinko jam begaudant sąjungininkų lai
vus. Per tą laiką jis paskandino aštuo
nis britų garlaivius, kurių bendras to
nažas buvo virš 45.000 tonų, o jis pats 
neprarado nė vieno jūrininko. Daugu
mą aukų jis buvo pagavęs Afrikos pa
krančių prekybos keliuose, tad buvo 
nemaža pagunda ten pasilikti ir padi-
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Čikagos “Gintaro Uosto" 
stovykloje.

Nuotr. L. Knopfmilerio

dinti grobį, nežiūrint į didelį pavojų. 
Bet pavojus augo: laike dvidešimt ke
turių valandų “Spee” buvimo vieta bu
vo išduota du kartus. Jeigu nors vienas 
pranešimas buvo pagautas, tai ištisi bri
tų laivyno junginiai pasileis į medžiok
lę. Ne, jis negalėjo daugiau rizikuoti. 
Reikia tuojau pasitraukti iš Afrikos 
vandenų! Taip apsisprendęs, jis įsakė 
pakeisti kursą į vakarus ir pasuko į 
Pietų Amerikos pakrančių laivininkys
tės kelius.

Po trijų dienų “Graff Spee” susitiko 
su palydovu “Altmark” ir persodino 
daugumą britų belaisvių, o jau sekančią 
dieną, laikydamasis vakarų kurso, paga
vo laivą “Streonshalh”, kuris neišvengė 
paskandinimo. Kadangi pastaroji auka 
nepasiuntė jokio pranešimo, tai Langs- 
dorff nematė reikalo keisti savo plano 
ir plaukė toliau į Pietų Amerikos pa
krantes, Pasirodo, kad Langsdorff pa
dėties įvertinimas buvo teisingas. Ir iš- 
tikrųjų Britų Admiralitetas pagavo 
“Doric Star” ir “Tairoa” siųstus prane
šimus ir bandė atspėti vokiečių kapito
no sumanymus.

Remiantis paskandintųjų laivų vietos 
nusakymu, britų laivyno Pietų Ameri
kos junginio vadui komodorui Harwood 
atėjo įsakymas pagauti kautynių laivą 
“Graff Spee”.

Harwood savo vadovybėje turėjo 
lengvą kreiserį “Ajax”, kuris kartu bu
vo ir vėliaviniu laivu, be to, sunkųjį 
kreiserį “Exeter”, turintį šešis aštuonių 
colių pabūklus. Karui prasidėjus, šis 
laivyno junginys buvo sustiprintas 
lengvu kreiseriu “Achilles”, ginkluotu 
šešių colių pabūklais, tos pačios klasės 
kaip ir “Ajax”. Tuo pat metu ketvirtas 

kreiseris “Cumberland” Falklandų salo
se buvo ruošiamas išėjimui į jūrą.

Harwood žinojo, kad “Graff Spee”, 
atsukęs betkurį šoną galėjo išmesti 
daugiau negu dvi tonas plieno, tuo tar
pu visi trys jo vadovaujami kreiseriai 
galėjo atsakyti ugnimi virš pusantros 
tonos plieno. Trūkstantį pustonį plieno 
turėjo atsverti jo kreiserių didesnis 
greitis. Netrukus kreiserių vadai gavo 
įsakymus sutikus priešą pulti nieko ne
laukiant, nesvarbu dieną ar naktį — 
klausimas tik buvo — kur ir kada?

Pietų Atlantas yra nemažas: nuo Ge
rosios Vilties iškyšulio iki Cape Horn 
4.000 mylių. Todėl vienam kautynių 
laivui buvo kur slėptis. Komodoras 
Harwood veikė pagal jūrininko nujau
timą, todėl žaidimą jis pradėjo iš kito 
galo. Jis buvo įsitikinęs, kad, vokiečių 
laivo vadas, žinodamas, kad jo radimo
si vieta jau du kartus buvo Britų Ad
miralitetui pranešta, stengsis iš Pietų 
Afrikos vandenų dingti pasukdamas į 
Pietų Amerikos pakrantes.

Vokiečių kautynių laivui buvo trys 
galimi kursai: Falklando salos, Rio de 
Janeiro arba Plata upės žiotys. Har
wood apsisprendė už trečiąją galimybę, 
nes, jo manymu, Platos upė su plačiai 
išsišakojusia delta buvo lyg gausybės 
ragas, iš kurio nesibaigiama virtine 
plaukė gerybėmis, daugiausia mėsa ir 
grūdais, pakrauti laivai.

Maždaug nustatęs kur reikėtų ieškoti 
vokiečių laivo, jis turėjo apskaičiuoti ir 
laiką, kada “Graff Spee” ten atsiras. 
Harwood skaičiavo, kad jo priešas va- 
rysis pačiu ekonomiškiausiu greičiu, tai 
yra darys apie penkiolika mazgų. Jeigu 
jo bus nesuklysta, vokiečių laivas pri-
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Čikagos jaunieji jūros 
skautai, užsiprenumera
vę "Sk. A." 100%. Vi
duryje v. volt. J. Šimaitis

siartins prie Platos upės gruodžio mė
nesio tryliktą dieną iš ryto. Dabar Har
wood nusprendė: visi kreiseriai išeina i 
Plata upės žiočių vandenis.

Gruodžio mėnesio trylikta buvo gied
ra diena; saulė patekėjo be penkių mi
nučių šeštą valandą. Šiuo laiku britų 
laivyno junginys ėjo kylio linija šiau
rės kursu, darydamas keturiolika maz
gų ir radosi maždaug apie 250 mylių i 
rytus nuo Montevideo.

Tuo tarpu Langsdorff atvedė savo 
laivą (pakelėje neaptikęs jokio grobio) 
i Brazilijos vandenis, maždaug 150 my
lių nuo krantų ir pasuko pietryčių kryp
timi, perkirsdamas iš Platos upės išei
nančius laivų prekybinius kelius. Šeštą 
valandą ryto jis buvo maždaug apie 
dvylika mylių j šiaurės vakarus nuo 
britų laivyno junginio ir pamažu toli
nosi nuo jų. Praėjus kelioms minutėms, 
priekiniai sekėjai pranešė: “Stiebai tie
siai priekyje”. (B. d.)

TORONTO JŪRŲ BUDŽIU IR 
JŪRŲ SKAUTŲ KELIONĖS

Ši vasara veltui nepraėjo, nes be kas
dieninių plaukiojimų, atliktos penkios 
ilgesnės ar trumpesnės kelionės.

Liepos 1-3 d. jachta “Budys III”, veda
ma jūrų ps. G. Kačanausko ir jolė “Dai
va”, vedama valt. J. Anyso nuplaukė į 
Oshawos uostą, kurio apylinkėse buvo 
Ontario jūrų skautų sąskrydis. Padary
ta 50 jūrmylių.

Liepos 10-15 d. “Budrys III”, vedamas 
jūrų p. B. Stundžios, atliko ilgesnę mo
komąją kelionę, aplankant pietų pa

kraštyje penkis uostus. Turėta dvi die
nas stiprus vėjas, kada per 20 valandų 
pasivaryta pirmyn apie 12 jūrmylių. 
Viena naktis ypatingai sunki, kai ryti
nis vėjas atnešė 8 iki 12 pėdų bangas. 
Nueita apie 170 jūrmylių. Įguloje buvo 
vair. V. Valaitis ir vair. L. Motgabis.

Liepos 27-29 d. su “Budžiu III” atlikta 
antroji mokomoji kelionė. Aplankyta 
Niagara-on-the-Lake ir Port Dalhousie. 
Jachtą vedė jūrų s. B. Stundžia, Įgulo
je: v. valt. G. Anysaitė ir valt. P. Gorys. 
Čia Toronte jūrų skaučių vadovė pir
moji iš jūrų skaučių perburiavo įguloje 
ežerą ir susipažino su navigacijos pa
grindais. Nueitas kelias — apie 80 j. m.

Rugpiūčio 19-21 d. pirmasis plauki
mas į džiamborę. “Budį III” veda jūrų 
s. H. Stepaitis, įguloje: v. valt. B. Vaš
kelis, valt. V. Sendžikas, vair. V. Va
laitis, b.k. P. Butėnas. Pagalbos valtimi, 
vedama kanadiečių jūrų skautininko ir 
jūrų ps. G. Kačanausko plaukė ir lietu
viai jūrų skautai: vair. K. Šalkauskas, 
A. Beresnevičius. Grįžtant jūrų s. H. 
Stepaitis atvedė jachtą atgal, pučiant 
geram vėjui, lietuvių jūrų skautams re
kordiniu laiku — per 5 vai. (Ilgiausiai 
teko plaukti 27 vai.). Į ten ir atgal pa
daryta apie 65 j.m.

Rugpiūčio 26-28 d. antroji kelionė į 
džiamborę. Jachtą “Budrys III” veda 
jūrų s. B. Stundžia, o įguloje: valt. J. 
Anysas, vair. L. Vaitkus, vair. A. Valiū
nas. Grįžtant atgal, pasitaikė stipresnis 
rytų vėjas, kurį spauda net audra pava
dino. Padaryta apie 67 j.m.

Iš viso išbūta ant vandens virš dviejų 
savaičių, padarant apie 430 jūrmylių. B.
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Pirmijos Pastogėje
® Korespondenciniame Sąjungos Suvažiavime 

(KSS) išrinkta į PLSS Tarybą: v.s. L. Čepienė, 
v.s. E. Putvytė, s. K. Janavičius-Jonaitis ir kun. 
s. J. Vaišnys S.J. Seserija į PLSS Tarybą išrinko: 
s. V. Barmienę, s. E. Gimbutienę, s. J. Gulbinienę 
ir s. O. Gailiūnaitę.

J PLSS Kontrolės Komisiją išrinkti: s. G. Juškė- 
nas, ps. K. Pažemėnas ir s. L. Knopfmileris.

JPLSS Garbės Teismą: s. A. Plateris, s. A. Ag
linskas ir s. V. Tallat-Kelpša.

Brolijos Vadijos Pastogėje
@ LSB VS papildė naujosios Vadijos sąstatą nuo 

š.m. spalių mėn. 1 d. sekančiais vadovais: sk. 
vyčių skyriaus vedėjas v.s. P. Karalius (1438 An
sel Rd., Cleveland 8, Ohio, USA), vilkiukų sky
riaus vedėjas ps. A. Valatkaitis (2115 W. 50th 
St. Chicago 9, III., USA), užsienio skyriaus ve
dėjas ps. A. Banevičius (21 Bowdoin Ave., Bos
ton 27, Mass., USA), Tautinio Auklėjimo skyriaus 
vedėjas s. V. Mantoutas (West Baden College, 
West Baden Springs, Ind., USA).

® "Sk. A." administratoriui ps. V. Rusui, jam 
pačiam prašant, iŠ pareigų pasitraukus, naujuoju 
administratoriumi nuo š.m. spalių mėn. 1 d. ski
riamas ps. L. Eimantas (310 Emery Str., London, 
Ont., Canada). Naujojo administratoriaus adresas 
yra drauge ir naujasis "Sk. A." administracijos 
adresas. Visus prenumeratų reikalus prašoma ten 
nukreipti nuo š.m. spalių mėn. 15 d.

® "Sk. A." administracija, kaip svarbi institu
cija visos Sąjungos veiklai, prilyginama atskiram 
LSB skyriui nuo š.m. spalių mėn. 1 d. Nuo tos 
dienos ps. L. Eimantas yra LSB Vadijos narys.

® Egz. Skautų Konferencija yra gavusi iš TSB 
sekantį raštą:

"Tarptautinis Komitetas aprobuoja tęsimą de
rybų su p. Michelsonu, kaip visų Egzilų Skautų 
Organizacijos atstovu, tikslu užtikrinti problemos 
sprendimą ir įgalinti skautauti tuos berniukus, 
kuriems neįmanoma gyventi jų kilmės kraštuose. 
D.C. Spry, Direktorius".

Šio TK aprobavimas buvo Tarptautinės Konfe
rencijos (įvykusios po džiamborės, Niagara Falls) 
labai šiltai sutiktas ir priimtas, nors pati Konfe
rencija savo rezoliucijos mūsų reikdlu nepadarė 
ir nebalsavo. Egz. Sk. Konferencijos atstovas estas 
s. H. Michelsonas buvo su ovacijomis iškviestas 
į sceną pasirodyti. Mūsų problemą T. Konferenci
joje referavo TSB dir. gen. D. C. Spry ir daugelis 
atstovų dalyvavo diskusijose. Po gen. Spry šiuo 
reikalu labai jautriai kalbėjo Lady Baden-Powel. 
Ypatingai karštų mūsų rėmėjų tarpe pasireiškė 
vokiečių delegatas Kajus Roller ir Lichtenšteino 
kunigaikštis . Emanuelis.

Mūsų Užsienio Skyrius iŠ esamų informacijų 
daro išvadą: mūsų tikslai dar nėra pasiekti, ta
čiau padarytas nepaprastai didelis žingsnis j prie
kį. Vien tik TSB direktoriaus pasimatymas su eg- 
ziliniais VS/VS rodo, kad mūsų problema nėra 
užmiršta, o priešingai, tik dabar, pirmą kartą po 
10 metų, pradedama rimčiau svarstyti. Vienu žo
džiu, einama, nors ir iš lėto, prie egz. skautų 
įteisinimo T. Konferencijoje. Svarbiausiai TSB ne
begalės kratytis ir atsisakinėti spręsti mūsų prob
lemos, kaip nekompetentingas, bet, turėdamas 
T. Komiteto ir T. Konferencijos pritarimą, turės 
ieškoti abiems pusėms priirtitino sprendimo. Se
kantis svarbus dalykas: šioje konferencijoje žy
miai didesnis delegatų skaičius palaikė mūsų pu
sę. Bendrai — mūsų reikalai žymiai pagerėjo. 
Lieka palaikyti glaudžius ryšius su kitais egz. 
skautais ir ypač stiprinti Užsienio Skyriaus veiklą.

® VS dėkoja už gausius sveikinimus ir linkėji
mus siųstus jam iš šios vasaros stovyklų.

JAV Rajone
BOSTON, Mass.

© Birželio mėn. Senųjų Lapinų būrelio skautai 
vyčiai turėjo iškylą, kurios metu psl. A. Žilinskas 
ir psl. V. Dambrauskas davė skauto vyčio įžodį. 
Kartu su naujais vyčiais buvo priimtos dar kelios 
tradicijos

® Neseniai Senųjų Lapinų būrelis padarė išky
lą su Kregždžių skiltimi į Putnam, Conn. Aušros 
dr-vės laužą. Iškyla buvo gerai suorganizuota ir 
laikas praleistas linksmoje, skautiškoje dvasioje.

s.v. si. V. Klemas.

CLEVELAND, Ohio
® Liepos 31 d. Clevelando skautų tunto Vytau

to Didžiojo dr-vė baigė liepos mėn. kaitras prie 
Hinckley ežero. Gaivinanti maudyklė, malonus 
pasiirstymas ežere, smagus pasivaikščiojimas pa
ežerės takais ir didelis apetitas kad ir vienai die
nai buvo palikęs tvankų miestą kažkur toli toli. 
Iškylai vadovavo ir skautukais tėviškai rūpinosi 
v.s. V. Kizlaitis, o jam talkininkavo s. B. Rėkus.

@ Rugpiūčio 10 d. Clevelando sk. tunto DLK 
Kęstučio vilkiukų draugovė su ps. VI. Bacevičiumi 
turėjo nepaprastai smagią iškylą Forest Hill parke. 
Gerą pusdienį vilkiukai krykštaudami ir žaisdami 
praleido maloniame gamtos prieglobstyje, o atsi
neštiniai priešpiečiai buvo lyg medum patepti.

CHICAGO, III.
® Liepos 16 d. vidurnaktį savo laive Michiga- 

no ežero platybėje Baltijos Jūros tunto 13 jūrų 
budžių kandidatų davė budžio įžodį. Chicagiškiai 
jūrų budžiai yra pirmieji, pradėję tokias apeigas, 
kurios be abejo taps šaunia tradicija. Įžodžio da
ta buvo ir istorinė, nes prieš 22 m. prie Klaipėdos 
molų sudužo pirmas Lietuvos jūrų skautų laivas
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BUDYS ir su juo kartu žuvo pirmieji skautai Bal
tijos bangose.

@ Liepos 17 d. Baltijos Jūros tuntas dalyvavo 
Chicagoje rengtose Atlanto nugalėtojų Stp. Da
riaus ir St. Girėno pagerbimo iškilmėse. Parade 
gražiai pražygiavo 18 jūrų budžių, 30 jūrų skau
tų ir 32 jūrų skautės. Jie sulaukė grožių atsilie
pimų ir katučių iš žiūrovų.

@ Chicagos Baltijos Jūros tunto jūrų budžiai 
kartu su amerikiečiais jūrų skautų vadovais stro
piai lankė lavinimosi kursus. Po kelių mėnesių 
teoretinių ir praktinių darbų visi 24 kursų daly
viai laikė egzaminus valties vado teisėms gauti. 
Išlaikiusiųjų tarpe yra mūsų jūrų budžiai — J. 
Merkelis, J. Baltramonaitis, A. Krikštolaitis, J. 
Macijauskas ir P. Vadopalas.

Rugpjūčio 1 d. buvo iškilmingas išplaukimas 
Michigano ežeran, kurio metu paskelbta, kad 
visi kursų dalyviai išlaikė egzaminus. Nuo tos 
pat dienos naujieji valčių vadai gali savistoviai 
vesti Michigano ežere laivus. Jiems linkime gero 
vėjo!

Kursų dalyvius tarpe amerikiečių instruktorių 
taip pat instruktavo ir j. ps. A. Levanas. -SKS-

LOS ANGELES, Calif.
® Liepos 24 d. Liet. Stud. Skautų Korp! VYTIS 

Los Angeles skyrius turėjo nepaprastas iškilmes 
— tądien Šv. Kazimiero parapijos salėje iškilmin
goje sueigoje buvo įteiktos spalvos ir kepuraitė 
naujajam korporacijos Garbės Nariui — prof. 
Mykolui Biržiškai. Nepriklausomybės Akto signa
taras metų metus buvo skaistus žiburys besimo
kančiam Lietuvos jaunimui. Tas ypač buvo ryšku 
Vilniuje, kur gimė lietuviškoji skautija. Prof. M. 
Biržiška buvo Vilniaus gimnazijos direktorius, ka
da 1918 m. toje gimnazijoje pradėjo veikti mūsų 
skautai. Jis juos globojo ir paskatino tolimesniam 
veikimui. Kaip pedagogas ir profesorius jis savo 
gyvenime nuolatos susitiko su moksleiviais bei 
studentija, o kartu ir su skautais. Nenustojo jais 
domėtis ir tremtyje bei išeivijoje. Prof. M. Bir
žiška buvo mielas skautų svečias 1948 m. Balti
jos Jubiliejinėje Stovykloje Vokietijoje, dažnai 
viešėdavo pas vytiečius sueigose ir, štai, dabar 
tapo jų ne tik bendramintis, bet ir Garbės Narys. 
Šios šventės metu Los Angeles vytiečiai taip pat 
prasmingai pagerbė savo didvyrio fil. inž. Juozo 
Milvydo atmintį. Tai buvo 14 m. sukaktis, kai 
inž. J. Milvydas žuvo partizano mirtimi Kaune.

Iškilmių programai vadovavo Korp! VYTIS Los 
Angeles skyriaus p-kas fil. inž. Vikt. Petrauskas. 
Jam talkininkavo iš Chicagos Kailfornijon persi
kėlęs fil. A. V. Dundzila.

NEW YORK, N.Y.
© Liepos 30 d. New Yorko Skautų Vyčių Dr-vės 

vadas V.sl Vyt. Gobužas susituokė su šiame kraš
te gimusia lietuvaitė A. Jesinskaite. Visi New 
Yorko skautai nuoširdžiai sveikina jaunavedžius 
ir linki jų šeimai laikytis lietuviškų ir skautiškų 
gyvenimo principų. Jungtuvių metu Atsimainymo 
paraoijos bažnyčioje giedojo N.Y. Skautų Vyčių 
Oktetas, vadovaujamas muz. Myk. Liuberskio.

® New Yorko skautų vietininkijos adjutantas 
v.sl. V. Mikalauskas persikėlė gyventi į — 210 
Huron St., Brooklyn, N.Y.

® ps. Rim. Šilbajoris, kuris yra Columbijos U-to 
doktorantas, o taip pat daug laiko skiriąs N.Y 
skautų veiklai, išvyksta porai mėnesių j Anglijo.

-SKS-

WATERBURY, Conn. r
® l-jame JAV rajone šių metų priešstovyklinis 

laikas buvo išnaudotas praktiško skautavimo var
žyboms. Varžybų baigmė įvyko ponų Devenių 
ūkyje Watertown,' Conn. Teisėjų komisijos pripa
žinti laimėtojais: sk. vyčių šakoje — I v. New 
Britain sk. v. V. Krėvės būrelis, vad. s.v. v.sl. V. 
Zdanavičiaus; II v. padalyta lygiomis tarp Bosto
no jūrų skautų Perkūno valties, vad. s.v. inž. R. 
Veito ir New Yorko sk.v. s. P. Žižmaro būrelio, 
vad. s.v. si. V. Alksninio. Skautų šakoje — I v, 
Worcester DLK Gedimino dr-vės Vilkų skiltis, vad. 
psl. R. Židžiūno; II v. Waterbury LK Šarūno 
dr-vės Stumbrų skiltis, vad. A. Saulaičio, jr.; III 
v. Bostono DLK Kęstučio dr-vės Tigrų skiltis, vad. 
psl. R. Šležo. Vilkiukų šakoje — I v. Hartfordo 
vilkiukų būrelis; II v. Waterbury vilkiukų būrelis.

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS

@ ps. Eug. Smilgys iš Cicero atostogų metu lan
kėsi Toronte, paaukojo "Sk. Aidui" $1.00 ir su 
šeima padėjo ekspedijuoti Nr. 6-7. Už tai taria
me širdingą skautišką ačiū.

® Br. Posius per p. M. Petrulį užsiprenumera
vo "Sk. Aidą" 1956 m. ir paaukojo $2.00. Ačiū.

Tragiškai žuvus jūrų skautui 

JONUI PAULIUKAIČIUI, 

tėvelius ir brolius skausmo valandoje giliai 
užjaučia ir kartu liūdi 

buv. Lethbridge Dr. J. Basanavičiaus 
dr-vės skautės ir skautai

© "Sk. Aidas" grįžo: Z. Paulionio, Courtland, 
Ont.; D. Mitalaitės, A. Jankausko, N. Šalkaus- 
kaitės, A. Kulio, V. Kriaučiūnaitės, J. Strazdo, 
A. Kiršonio, J. Rukšos, p. Koscelkausko, P. Kud- 
reikio —• visi iš Toronto; I. Savokaitytės, Eliza
beth, N.Y.; A. Audronio, Los Angeles, Calif.; A. 
Valatkaičio, Chicago, III.; J. Satkauskaitės Wa
terbury, Conn.; R. Viliūnaitės, Rochester, N.Y.; 
D. Aleknaitės, Philadelphia, Pa.; V. Preikšaičio, 
Omaha, Nebr.; G. Dačinsko, So. Boston, Mass.; 
D. Jonyno, London, Ont.; S. Zubricko, Hamilton, 
Ont.

Dar kartą primename mieliems skaitytojams, 
kad pakeitus gyvenamą vietą reikėtų apie tai pa
informuoti "Sk. Aido" administraciją.

® Gražina Girdvainytė iš Memingeno, Vokieti
jos, dėkoja už jai siuntinėjamą "Sk. Aidą".

® Kai kurie "Sk. A." platintojai bei pavieniai 
skaitytojai ligi šiol dar nėra atsilyginę už š. m. 
prenumeratą. Neatsiskaitymas laiku tik apsunki
na administracijos darbą. Todėl prašome kaip ga
lima greičiau atsiskaityti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI, parengė skautininkai B. 
Montvila ir K. Dineika. Išleido "Mūsų Vytis", 
631 W., 54 PL, Chicago 9, III. Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė, 3251 s. Emerald Ave., Chi
cago 16, III. Tiražas 1000 egz. Kaina $1.50 
Tai antroji šios skautams taip reikalingos ir jau 
seniai lauktos knygos laida. Telydi ši knyga kiek
vieną skautą, einantį į sueigas, iškylaujantį ar
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KATALIKŲ TIKĖJIMO SKAUTŲ-ČIŲ RELIGINIO AUKL 
TAISYKLĖS

(Iš Biuletenio Tarybos Nariams Nr. 3, 1955. IV. 20.)
1. Skautiškojo gyvenimo programa yra išreikš

ta obalsio žodžiais: Dievui, Tėvynei, Artimui. Už
tat religinio auklėjimo programa yra neatskiriama 
patyrimo laipsnių programos dalis. Egzaminų la
puose religinis auklėjimas įrašomos pirmoje vie
toje.

2. Religinio auklėjimo programą skautams aiš
kina ir jos žinojimą tikrina dvasios vadovas, bet 
jeigu kurioje nors vietoje dvasios vadovo nėra, tai 
gali atlikti kiti skautų vadovai, susitarę su Ra
jono dvasios vadovu.

3. Religinė programa skautams aiškinama 
praktišku būdu: duodant skautams įvairius reli
ginius uždavinius, pravedant konkursus, ruošiant 
ekskursijas į žymesnes bažnyčias ir ten praktiškai 
parodant, kaip bažnyčioje elgtis, kaip tarnauti 
Mišioms, kaip altorių priruošti, kokie yra litur
giniai reikmenys.

4. Religinės sueigos, dvasios vadovui susitarus 
su tuntininku ir draugininku, šaukiamos tokiu bū
du ir tokiu dažnumu, kad būtų galima skautams 
išaiškinti religinė programa ir ugdyti jų dvasinį 
gyvenimą.

5. Svarbu religijos tiesas teoretiškai žinoti, bet 
dar svarbiau pagal jas gyventi. Todėl skautus 

reikia raginti uoliai savo religiją praktikuoti. Siam 
tikslui padės ruošti pamaldas su išpažintimis ir 
bendromis Komunijomis, organizuoti rekolekcijas 
bei susikaupimo dienas.

6. Stovykloje dvasios vadovas laiko Mišios, 
praveda religinius pašnekesius, vakarais užbaigia 
laužą trumpa susikaupimo mintimi. Jei stovyk
laujama bent dešimtį dienų, viena diena skiriama 
dvasiniam susikaupimui.

7. Skautų leidžiamuose laikraštėliuose atitin
kama dalis skiriamo religijai, nagrinėjant religi
nius klausimus, duodant skautų religinio gyveni
mo žinučių bei švenčių aprašymų.

8. Labai yra naudinga skautų būkluose įrengti 
klausimų dėžutę, į kurią skautai įmeta parašę 
įvairius religinius bei dorinius klausimus. Dvasios 
vadovas sueigose į juos atsako.

9. Dvasios vadovas aktyviai dalyvauja skautų 
įžodyje, atlikdamas kokią nors įžodžio apeigų ce
remoniją.

10. Dvasios vadovo uždavinys yra ne tik aiš
kinti skautams religinę programą, bet ir stengtis 
taip su skautais susigyventi, dalyvaujant jų pa
rengimuose, iškylose ir, stovyklose, kad, tapęs jų 
artimu draugu, galėtų kiekvienam padėti jo dva
siniame gyvenime.

stovyklaujantį. Kiekvienas skautas įsigyja "Skau
tiškus Žaidimus".
PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DE
ŠIMTMETIS 1918-1928, parašė P. Klimas, K. F. 
Kemėšis, J. Purickis, J. Savickis, M. Yčas, pirmoji 
knyga, antrasis leidimas, Nidos Knygų Klubo lei
dinys Nr. 7. Rinko ir spaudė 1955 m. Nida Press, 
3 Southern Row, London, W. 10. Grt. Britain. 
Kaip redakcijos žodyje paminėta, knyga apžvel
gia pirmojo nepriklausomos Lietuvos dešimtmečio 
politini, ūkišką ir kultūrinį gyvenimą.
ARCHIMEDAS, Didysis Graikų Mokslininkas, su 
prof. Z. Žemaičio žodžiu skaitytojui, autorius Sa
liamonas Antanaitis, matematikos ir fizikos moks
lų licenciatas, vyresnysis gimnazijos mokytojas, 
nauja pataisyta laida, išleido Lietuviai Salezie
čiai, Castelnuovo Don Bosco, Italija, spaudė Sa
leziečių spaustuvė 1955 m., veikalas skirtas be
simokančiai aukštesnėse mokyklose jaunuomenei. 
BUDĖKIME, Nr. 13, 1955 m. liepos mėn. PLSS 
Anglijos rajono leidinys, redaguoja s. K. Vaitke
vičius, 21 Cobden St., Derby; administruoja ps. 
B. Zinkevičius, 88 Byron St., Derby; į matricas 
perveda G. Zinkevičienė; iliustruoja F. Ramonis. 
Kaina 1 šilingas, 26 psl. ir viršeliai.
VYTIES KELIAS /Rumbo al Exito/, Nr. 20. Ve- 
nezuelos lietuvių skautų laikraštis lietuvių ir is
panu kalba, 14 psl.
GEDIMINO KELI’I. LSBKR DLK Gedimino sk. 
vyčių būrelio sukaktuvinis leidinys, balandis, 
1955, Hamilton, Ont.; redaktorius ps. J. Trečio
kas, 354 Herkimer St., Hamilton, Ont.; viršelis 
ir iliustracijos s.v. A. Trumpicko, 12 psl. ir virše
liai.

MŪSŲ VYTIS, Nr. 5, PLSS vadų, vadovių ir aka
demiku skautų-čių laikraštis, 36 psl. ir viršeliai. 
SEMPER VIGILANS, oficialus egzilinių skautų 
konferencijos leidinys, redaguoja Karoly. And- 
reanszky, 114 President St., Passaic, New Jersey, 
USA, 10 psl. ir viršeliai.
BOSTON, Mass.

KIEK IR KUR?
® Estų skautai, kurių yra priskaitoma 

apie 2 500, yra išsisklaidę penkiose ša
lyse: JAV, Kanadoje, Australijoje, Vo
kietijoje, Švedijoje ir Anglijoje. Jų VS 
yra Aksel Salumets su štabu Toronte.

Žinomas skautininkas Herbert Mi
chelson yra Užsienio Skyriaus vedėjas. 
Beveik visi estų skautai yra registruoti 
įvairių kraštų skautiškose org-jose.
• Baltgudžių skautų tėra tik apie 200, 

bet ir juos atstumai skiria: vienetai vei
kia Australijoje, Belgijoje, JAV, Vokie
tijoje ir Anglijoje. Jie yra vadovaujami 
J. Pienkovski iš Belgijos.

® Rusų skautai taip pat nėra skaitlin
gi: su skautėm jų yra apie 720; vienetai 
veikia Australijoje, Argentinoje, Čilėje, 
Prancūzijoje, Maroke, Kanadoje ir JA 
V-se. Jų vadovas, Boris Martinov, gyve
na Frankfurte.
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