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TUOJ 40 METŲ

Greitais žingsniais artėja mūsų Są
jungos Jubiliejiniai Metai. Du pirmuo
sius dešimtmečius džiaugdamiesi atšven- 
tėm Nepr. Lietuvoj. Tretysis mus pasi
tiko Vakarų Europoje, Sąjungai neseniai 
iš naujo atsikūrus, neseniai pergyvenus 
karo audras ir okupacijas. Ketvirtąjį 
ruošiamės apvaikščioti visame laisvame 
pasaulyje. Australija, Argentina, Vene
zuela, Vokietija, Anglija, Kanada ir JAV 
- yra mūsų laikinosios bazės, kuriose 
teks didžiąją šventę švęsti. 40 metų or
ganizacijai nėra mažas laikotarpis. Kiek 
vaikų, jaunimo, suaugusių perėjo per 
mūsų eiles, nešdami žaliąją kilniosios 
idėjos vėliavą. Šiandien gretose jau sto
vi senelis šalia anūko.

Minėsime Jubiliejinius Metus pa
žangumo varžybomis, didžiąja Tautine 
Stovykla, atskiromis stovyklomis, aka
demijomis, iškilmingomis pamaldomis. 
Minėsime juos ir savąja spauda.

"Skautų Aidas" Jubiliejinių Metų pa
minėjimui yra pramatąs:

1. Spausdinti LSS Šefų biografijas ir 
nuotraukas; buvusių Seserijos ir Broli
jos Vyriausiųjų Skautininkų Biografijas 
ir nuotraukas; buv. Tarybos Pirmijos 
pirmininkų biografijas ir nuotraukas.

2. Plačiau supažindinti su LSS įkūrėjo- 
Pirmūno gyvenimu ir darbais,

3. Išleisti specialią "Skautų Aido" laidą, 
pavadintą "Mes ir mūsų darbai šian
dien", kurioje kiekvienas vienet as, kiek
viena skautiška įstaiga, institucija ga
lėtų parašyti apie savo veiklą bei gyve
nimą, pavaizduojant visa tai ir nuotrau
komis,

Šis "Skautų Aido" nr. yra skiriamas 
prisiminti Jubiliejinę Džiamborę, kurio
je mūsų skautai gražiai reprezentavo 
lietuvių tautą. Šio nr. viršelyje - Džiam- 
borės atidarymo parade nešama Lietuvos 
vėliava tarpe kitų egzilų skautų vėliavų. 
Numeris išėjo pavėluotai, nes redakcija 
laiku nesulaukė medžiagos apie Jubilie
jinę Džiamborę.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
d |4g *
X Jurų skautininkams A. AGLINSKUI ir *
g dr. K. AGLINSKUI, jų mylimai Ma- g
x mytei Lietuvoje mirus, broliškąg g

užuojautą reiškia - *
g Jur. s. L.Knopfmileris x

LSB Jūrų Sk. Skyr.Vedėjas ><
x i*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Paskelbti rašinio konkursą,

5. Spausdinti visų buvusių Tautinių Sto
vyklų aprašymus su nuotraukomis,

6. Spausdinti aprašymus apie lietuvius 
skautus-tęs Pasaulinėse Džiamborėse, 
Rovermoot'uose, Indabose bei kitokiuose 
tarptautiniuose sąskrydžiuose.

Šito plano įgyvendinimui bus reika
linga skautų-čių, skautų vadovų-ių bei 
bičiulių talka straipsniais ir nuotrauko
mis. Teneatsisako nė vienas, į kurį bus 
kreipiamasi, padėti "Skautų Aido" re - 
dakcijai įgyvendinti tą planą ir mūsų 
mielojo laikraščio puslapiuose paminėti 
didžiąją sukaktį.

Redakcija

: jJ; jĮi ;Įc ij: s}c 5^ s}c sĮc sĮc jJ; sĮc ;{c sjc jjojc ijc

LSB Užsienio Skyriaus Vedėjui £ 
ps. ALGIRDUI BANEVIČIUI ir 

sesei ELEI VIZBARAITEI, A 
sukūrusiems šeimos židinį, ge- £ 
riausios sėkmės linki £

J LSB Užsienio Skyriaus *
* Sekretoriatas ** *
* *

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

MŪSŲ LAPINĖ, Nr. 17, Nr. 18, L. K. Ša
rūno dr-vės, Waterbury, Conn, laikraštis.
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SKATHĮ AIDAS
1 957 iii. spalių mėn., Nr. 10.

Mes ir tėvų žemė
ps. A. Banionis

Gyvenimas neužtvenkia kelio laikui. 
Metai po metų rieda jis vingiais čia ir 
ten, tėviškės žemėje. Sodybose pakirsti 
topoliai ir sodo obelys išleido naujas at
žalas. Mokyklų aikštės pilnos klykau
jančių vaikų. Jaunoji karta auga ir 
bręsta.

Lietuvis tėviškėje ar svetur — kur 
jis bebūtų, jaučia, kad savo žemė šilta, 
— tik lietuvio rankos įdiegto grūdo dai
gą auginti jai skirta. Savo mintimis mes 
nutiesiame tiltus per plačias jūras, per 
tolius į tėviškę. Sidabro voratinkliai tie
siasi ten padangėmis. Artojo plūgas 
verčia paskutinę velėną rudens sėjai. 
Sesės ir brolio rankos ir kojos liečia ten 
mūsų bučiuojamą relikviją — tėviškės 
žemę.

Pasižadėjome tarnauti Tėvynei. Mū
sų uždavinys auginti lietuvišką daigą 
svetimoje žemėje. Tėvų kalba, tautos 
dvasia ir jos kultūros lobiai yra mums 
penas ir, tarsi, drėgmė — sodrios sultys, 
prasikalti iš po kietos didmiesčių žemės.

Tėviškėje dirvonai, kalvos, lygumos ir 
miškai laukia laisvės. Panemunės ir Pa
langos pušynai belaukdami mūsų išau
gino jau aštuonioliktąjį kankorėžį. Krin
ta pageltę medžių lapai. Aštuoniolikta
sis ruduo.

Krintant lapams, sugrįžome iš vasaros 
stovyklų. Skambėjo mūsų dainos, lietu
viška kalba, tryško skautavimas — žais

mas ir gera nuotaika. Svetima žemė re
gėjo koplytėles, kryžius, akmenėlių ir 
balto smėlio papuošimus prie palapinių. 
Kai mūsų kojos lietė ją tautiniais rūbais 
pasipuošusius, tūkstantinės minios šau
kė mums — Valio Lietuva! ir mūsų var
das tarpe laimėtojų skambėjo.

Garbė Tau, Tėvų Žeme, kuri davei 
mums lietuvio vardą, ir tiek daug tautos 
dvasinių vertybių. Jomis mes lengvai 
laimime Tau garbę ir Tavo vardą iš
aukštiname. Šią vasarą Tavo trispalvė 
vėliava pakilo aukščiau, nes ją nešė ir 
kėlė tvirčiau mūsų rankos. Karališkame 
Sutton Parke, Anglijoje, jai pagarbą ati
davė aštuoniasdešimt keturios tautos. 
Radio bangomis skrido mūsų malda, 
dainos ir sveikinimai iš Valley Forge ir 
Sutton Parko pavergtajam broliui. Sto
vyklose prie laužų vakarais tvirtai su
kibę rankomis mes giedojome Tau: 
“Lietuva brangi mano Tėvyne, Šalis 
kur miega kapuos didvyriai! ...”

Ruduo jau čia pat. Laikrodis vos de
šimčia valandų laiko matuoja skirtumą 
mums nuo tėvų žemės. Prabėgo vasara 
naujais horizontais. Ji buvo kaitri, bet 
davė gerų vaisių. Deja, Tėviškė tebelau
kia laisvės.

Pažadą savo vykdėme. Laimėjimus 
įrašykime į kuklius mūsų gerojo darbe
lio dienynus TAU TĖVYNE puslapiuose.

**
**

#*
**

**
**

**
**

**
**

**
:

KALĖDŲ GERASIS DARBELIS

Šiuo skelbiame visiems Brolijos vienetams gruodžio mėnesį KALĖDŲ 
GEROJO DARBELIO mėnesiu Vokietijoj esantiems skautams ir skautėms 
paremti. Visi neuždirbantieji Brolijos nariai aukoja ne mažiau 10 centų, o 
uždirbantieji ne mažiau 25 ę. Vienetų vadovai surinktus pinigus išsiunčia 
adresu: Mr. T. Gailius, (16) Huettenfeld b. Lampertheim, Litauisches Gym
nasium, Schloss Rennhof, Germany.

Vokietijos broliams taip pat reikalingi drabužiai. Peržiūrėkime savo 
atsargas ir pasidalinkime su pagalbos reikalingais.

■H
**********************

SKAUTAS SKAUTUI BROLIS ! LSB VADIJA
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Šv. Tėvo sveikinimas
Pasaulinei Skautų Džiamborei

Mes esame dvasioje su jumis, mieli katalikai skautai, kurie susirinkote 
drauge su savo jaunaisiais draugais iš viso pasaulio Anglijon, pačion Skau
tų Organizacijos Įkūrėjo tėvynėn, švęsti šio didelio Sąjūdžio Auksinio 
Jubiliejaus. Šis didelis jūsų skaičius, suskridęs Jubiliejinėn Džiamborėn, 
rodo įvairių Skautų Sąjūdžio šakų gyvybingumą ir išplitimą katalikiško 
jaunimo tarpe, ir Mes tuo džiaugiamės. Labai dažnai praeityje, kaip žino
te, Mūsų Pirmtakūnai ir Mes Patys tėviškai padrąsindavome ėjusius pirm 
jūsų, bet ši ypatinga proga teikia Mums didelį malonumą pakartotinai 
pareikšti savo pasitenkinimą, geriausius linkėjimus ir nuoširdžiausius 
sveikinimus vadovams ir tūkstančiams narių, esančių šiame dideliame 
Jubiliejiniame Sąskrydyje.

Pasaulis, į kurį jūs, mielas jaunime, rengiatės žengti, yra sunkus. Nuo 
jūsų Sąjūdžio pradžios jis daugelį kartų išgyveno karo nelaimes; net gi 
dar ir šiandien eilėje kraštų daugelis jūsų amžiaus jaunuolių skursta ir 
badauja, o baimės kupinas susiskaldymas tebejaudina tautas. Tat raskite 
galimybės gražiame Sutton Parke, toje jaunatvės ir taikos oazėje, ap
mąstyti idealus, kurie jus suvedė vienon vieton, ir didžiadvasiškumo bei 
vilties persunkta širdimi pasimokyti iš šios Džiamborės.

Įvertinkite teisingai savo brolybės idealo prasmę šiame tautinių, kal
binių ir rasinių, skirtumų margumyne. Šis idealas skatina jus vienas kitą 
geriau pažinti, ugdyti vienas kitą suprantančios bičiulystės jausmus ir 
paversti juos kiekviena proga darbu švitinčia nesavanaudiška tarnyba, 
kuri yra kiekvieno skauto garbė.

Ši Jubiliejinė Džiamborė tebūna tautoms, jus siuntusioms ir stebin
čioms, pavyzdžiu ištikimos brolystės, kurios jūs siekiate, ir tvirčiausiu 
pagrindu, kuriuo yra Vienas Dievas, Dangiškasis Tėvas.

Liudykite taip pat, kad esate jaunimas sveikas, stiprus ir linksmas 
pagal idealą, kurį patys skelbiate. Jūsų gyvenimo būdas švelnina charak
terį; jis ugdo pasiryžimus, kurie, Dievui padedant, gali atsispirti blogio 
įtaigoj imams, kurie, deja, yra taip dažni šio gyvenimo sąlygose. Pasauliui, 
kuris pasiduoda moraliniam smukimui ir lengvapėdiškam gyvenimo bū
dui, ši Džiamborė, kaip ir visuomet, tegu būna iškėlimu jaunimo, kuris 
didžiuojasi savo skaistumo, drąsos ir garbės principais, kurie yra atgarsiu 
principų Dievo įrašytų į žmogaus širdį.

Susitelkę prie altoriaus Šventųjų Mišių Aukai, aukštai iškelkite savo 
kataliko skauto idealą, mielieji sūnūs, sekdami pamokymais Dieviškojo 
Mokytojo, atėjusio į mūsų tarpą tarnauti ir aukotis. Pastoviai ugdykite 
savo sielose dorybes, kad taptumėte tikrais krikščionimis, paklusniais savo 
ganytojams, turinčiais bendruomeninio atsakingumo jausmų. Būkite jaut
rūs žmonių dvasiniams ir medžiaginiams reikalams, būkite visuomet pasi
ruošę dirbti tiesos, teisingumo ir taikos reikalui, kas yra pagrindiniu 
Jėzaus Kristaus Bažnyčios tikslu šiame pasaulyje.

Kaip laidą jums reikalingų gausių malonių siekiant didžiųjų idealų, 
Mes teikiame jums iš širdies, mieli sūnūs, susirinkę Sutton Parko Džiam
borėn, lygiai kaip ir visiems kitiems katalikams skautams įvairiuose kraš
tuose, kuriuos jūs atstovaujate šiame jubiliejiniame įvykyje, Mūsų Tėviš
ką Apaštališką Palaiminimą.

Pius PP. XII.
Vatikanas,

1957 metų liepos mėn. 1 dieną.
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Didysis Jubiliejus

(BUS) Iš dvidešimties berniukų drau
govės stovyklos Brownsea saloje išau
gusi septynių milijonų aktyvių narių 
pasaulinė skautų organizacija šiemet 
atšventė nepaprastas sukaktis: šimtą 
metų nuo įkūrėjo Lordo B-P. gimimo ir 
penkdešimtmetį nuo pirmosios skautiš
kosios stovyklos. Šis dvigubas jubiliejus 
atžymėtas nepaprasta Džiambore: Jam
boree, Indaba ir Moot — tarptautiniu 
sąskrydžiu, įvykusiu pačioje Britų salos 
širdyje, karališkame Sųtton Parke. Ang
lijos skautams atiteko ši garbė Jubilie
jinį sąskrydį suruošti ir globoti. Jie tai 
atliko su pasigėrėtinu kruopštumu ir 
tikslingumu.

JAMBOREE — žodis pasaulyje šian
dien visiems žinomas — reiškia links
mąjį berniukų susibūrimą. Pastaroji Ju
biliejinės Džiamborės stovykla buvo 
suskirstyta į penkias pastovykles, pava
dintas pasaulinių džiamborių vardais: 
Arrowe Park, Copenhagen, Gbdblld, 
Vogelenzang ir Moisson. Jubiliejinės 
Džiamborės miestas išdygo pačiame 
Sutton Parko viduryje. Daugiau kaip 
dvidešimt septyni tūkstančiai skautų, 
reprezentuojančių 84 tautas, suskrido 
čia iš tolimiausių kraštų.

INDABA — žodis reiškia vadų susi
rinkimą. Pirmoji pasaulinė Indaba įvy
ko 1952 metais Gilwell Parke, Anglijoje. 
Joj dalyvavo 50-ties tautų skautininkai. 
Jubiliejinėn Indabon, Sutton Parkan, 

suskrido apie 5000 skautininkų,-ių iš 64 
kraštų.

ROVER MOOT — reiškia jaunų vyrų 
(18-24 metų amžiaus) susirinkimas. Ro
ver Moot vardu vadinami skautų vyčių 
sąskrydžiai. Pirmasis jų įvyko 1931 me
tais Kandersteg, Šveicarijoje. Jubilieji
niame Rover Moot’e dalyvavo virš 3000 
skautų vyčių. Rover Moot’o stovykla 
vadinosi Bad Ischl pasaulinės džiambo
rės vardu, o Indaba, 8-tosios pasaulinės, 
Niagara-on-the-Lake. Bendrasis Jubilie
jinis Sąskrydis buvo vadinamas su- 
strumpintai J1M vardu.

JIM Emblema, Sutton Parkas 
ir Vėliava

Jubiliejinis ženklas - emblema pa
rinkta “Anglijos Tudoro Rožė”. Visų 
pirma todėl, kad skautybės gimtinė yra 
Anglija ir, kad ji vyksta Sutton Parke, 
kuris buvo 1528 metais Anglijos kara
liaus Henriko VIII, vadinamo “the great 
Tudor King of England”, padovanotas 
gretimo miestelio Sutton-Coldfield gy
ventojams. Parko istorija siekia daugiau 
kaip 2000 metų, kada romėnai, nukariau
dami Angliją, yra peržygiavę, praties- 
dami kelią kaip tik pro šį parką. Dabar 
ten eina platus automobilių susisiekimo 
kelias, o tik parko krašte yra išlikęs 
senasis romėnų takas. Sutton Parkas bu
vo viena iš mėgiamiausių karaliaus 
Henriko VIILtojo medžioklės vietų. Da
bar ten vietos gyventojai mielai pralei-

Mes suskridom iš visų kraštų . . . 3
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Trys šimtai tūkstančių 
žmonių praėjo pro šiuos 
džiamborės vartus.

Nuotr. A. Banionio

džia šventadienius. Jis užima 2500 akrų 
ir turi penkis maudymosi baseinus.

Jubiliejinė vėliava tamsiai žalios spal
vos. Viduryje Jubiliejinė emblema. Ji 
plevėsavo pagrindinėje JIM aikštėje. 
Pakeliama 10.00 vai. rytą, palydint pat
rankos šūviui ir nuleidžiama 7.00 vai. 
vakare. Pagal ją vyko visoje JIM bend
ras vėliavų pakėlimas ir nuleidimas.

JIM Programa
Džiamborė, Indaba ir Rover Moot’as 

turėjo atskiras programas, kurios vyko 
pagal bendrą visai JIM darbotvarkę. 
Laužai vyko paskiromis pastovyklėmis 
atskirai. Šalia jų, vakarais didesnieji 
tautiniai kontingentai vykdė savo pasi
rodymus pagrindinėje arenoje. Antrą 
stovyklavimo savaitę dėl lietaus pasiro
dymų programos buvo perkeltos į tam 
tikslui padarytą teatrą - salę.

Džiamborėje skautiškoji programa ėjo 
įprastine tarptautinės džiamborės tvar
ka. Indaboje ir Rover Moot’e vyko kon
ferencijos - diskusijos aktualiomis skau
tiškomis temomis skautininkams ir vy

čiams. Skautai vyčiai turėjo 3-jų dienų 
iškylą - išvyką ir kiekviena pastovyklė, 
vienos dienos ekskursiją į Birmingham 
ar jo apylinkes, aplankant įdomesnes 
vietas, kaip didžiausią pasaulyje šokola
do fabriką Cadbury, Birminghamo Hi
podromą, Gang Show ir t.t.

JIM Atidarymo iškilmės ir 
aukštieji svečiai

Jubiliejinę JIM atidarė Jo Didenybė 
Gloucester Kunigaikštis, Anglijos Skau
tų Sąjungos prezidentas. Atidarymo iš
kilmės įvyko JIM arenoje, į kurią atsi
lankė dvidešimt tūkstančių svečių. Po 
atidaromosios kalbos pats Gloucesterio 
Kunigaikštis paradavo atvirame auto
mobilyje arenoje tarpe 34 tūkstančių iš
sirikiavusių skautų. Giedrią rugpiūčio 
mėn. 1-ąją dieną, Sutton Parke, prasi
dėjo istorinė JIM.

Rugpiūčio mėn. 3 d., šeštadienį, į Sut
ton Parką ėmė plaukti minios svečių. 
Skautai ruošėsi iškilmingam paradui. 
JIM aplankė Anglijos Karalienė Elzbie-

4 Anglas kalbasi su kiniečiu "per vertėjus" . . .
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O čia egzilų skautai prie savo rajono vartų Nuotr. "The Evening Despatch"

ta II. Ji atvyko, lydima savo vyro, Edin
burgo Kunigaikščio. Karališkoji pora, 
lydima Lordo Rowallan, JIM viršininko 
generolo B. Lockharto ir Lady Baden - 
Powell priėmė paradą arenoje. Šaunios 
skautų gretos ir 84 tautų vėliavos pra
žygiavo pro garbės tribūną. Čia mūsų 
trispalvė, eidama gretoje kitų pavergtų 
tautų skautų vėliavų, susilaukė milži
niškų ovacijų. Egzilų vėliavos ir viene
tas patrukę dėmesį. Televizijos ir spau
dos atstovai bei fotografai egzilus fiksa
vo ir rytojaus dieną plačiai apie juos 
rašė.

Karalienė Elzbieta aplankė visas JIM 
pastovykles, važiuodama atvirame au
tomobilyje ir pereidama per atskirus ra
jonus pėsčiomis. Minios skautų ir sve
čių spietėsi apie ją, norėdami iš arčiau 
pamatyti ir pasikalbėti. Karalienė ir jos 
vyras princas Philip Duke of Edinburg, 
eidami per rajonus, domėjosi įvairiais 

pijonierišais įrengimais ir minutei kitai 
sustodavo priimti iš skautų jiems duoda
mus suvenyrus. Rover Moot’e princas 
Philip’as susidomėjo, ką reiškia žodis 
“moot”. Jam buvo paaiškinta, kad tai 
yra senas anglosaksiškas žodis, reiškiąs 
klanų susirinkimą. Karališkoji pora 
džiamborėje išbuvo apie šešias valandas. 
Laikydama ligoninę, karalienė kalbėjosi 
su ten buvusiais skautais ligoniais. Jų 
tarpe buvo ir vienas lietuvis skautas 
vytis.

Tarpe žymiųjų svečių, kurie aplankė 
JIM buvo Anglijos m misteris pirminin
kas McMillan. Ministeris atvyko antrą 
stovyklavimo šeštadienį. Po kelias die
nas trukusio, nors ir smulkaus lietaus, 
parke buvo šlapia ir daug purvo. Minis
teris išlipęs iš automobilio, kad nesusi
purvintų, pasilenkė atraityti kelnių ga
lus. Besilenkiant, čia jam tiesiai į purvą 
nukrito jo skrybėlė. Arti stovėjęs skau-

— Kas pietums, Fredai?
— Aš nežinau, dar nebaigiau . . Change...

5
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tas šokosi gelbėti skrybėlę, bet... ji jau 
buvo purve ...

Uždarymo iškilmėse garbės ir oficia
liuoju svečiu buvo Lady B-P. Ji pasa
kė turiningą JIM uždaromąją kalbą. 
Tarpe garbingų ir pažymėtinų svečių 
buvo Lordo Baden-Powell sūnus Peter 
Baden Powell, Sir John Hunt, Everesto 
kalno ekspedicijos vadovas; Lady Ka- 
theleen Smith, Sutton-Coldfield miesto 
burmistras ir visa eilė Anglijos įžymy
bių.

IŠ D. BRITANIJOS SKAUTŲ ASSOCIACIJOS 
PIRMININKO GLOUCESTERIO KUNIGAIKŠČIO 

KALBOS, ATIDARANT JUBILIEJINĘ 
DŽIAMBORĘ

Mes susirinkome čia švęsti 100 metų sukak
ties nuo gimimo dienos vieno iš didžiausių mūsų 
loikų vyrų — Roberto Baden-Powell'io •— ir 50 
metų Jubiliejaus Sąjūdžio, kurį jis įkūrė. Prieš 50 
metų B.-P., kaip mes jį su meile prisimename, 
suorganizavo dvidešimties berniukų stovyklą 
Brown-Sea saloje, Poole Harbour, norėdamos iš
bandyti kai kurios savo idėjas, kurios, jo many
mu, turėjo sudominti berniukus. Ir jie buvo taip 
sužavėti, kad B.-P. buvo padrąsintas surašyti savo 
mintis laužo pašnekesių formoje; šie pašnekesiai 
buvo netrukus išleisti atskira knyga, kuri pasi
darė žinoma visuose pasaulio kraštuose — tai 
"Skautybė Berniukams". Ši knyga yra laikoma 
"degtukų, kuris įžiebė viso pasaulio skautiškuo
sius laužus", ir nuostabus dalykos, kad šie lau
žai metams bėgant kaskart šviesiau spindi.

Yra didelis skirtumas tarp 20-ties berniukų 
pirmosios stovyklos ir šio didžiojo 35.000 skautų 
sąskrydžio; nepamirškime taip pat, kad kiekvie
nas mūsų atstovauja virš 200 skautų, nes mūsų 
skaičius siekia virš 7 milijonų.

Iš tikrųjų, mes turime būti dėkingi B.-P. už 
Skoutybės dovaną pasauliui. Ir geriausias kelias 
dėkingumui išreikšti bus, jei išnaudosime šias 12 
dienų vienas kitą pažinti ir susidraugauti su kaip 
galint daugiau skautų iš kitų kraštų.

Tuo ne tik išreikšime savo padėką B.-P. uz 
mums suteiktą džiaugsmą ir laimę, bet drauge ir 
padėsime išplėsti Dievo Taikos ir Geros Valios 
Karalystę šioje žemėje.

Broliai skautai, aš skelbiu Jubiliejinę Džiambo- 
rę, Indaba ir Sk. Vyčių Stovyklą atidarytomis.

Vartai Kopenhagos pastovyklės, kurioje stovyklavo 
mūsų kontingentas. Nuotr. A. Banionio

Jubiliejinė nuotaika
JIM Jubielijinėn suskrido skautai su 

pakilia nuotaika ir šventiška dvasia.
Čia dalyvavo gausingi ir kruopščiai 

tvarkingi anglų skautijos kontingentai, 
kariškai drausmingas dviejų tūkstančių 
vokiečių skautų kontingentas, šešiolika 
šimtų amerikiečių, kurie dėvėjo raudo
nus švarkus, ir žvalūs kanadiečiai, kurie 
nuolat demonstravo savo kalnų raitelių 
dalinius. Pastarieji čia imponavo visus 
sava kavalerija arenos pasirodymuose. 
Simpatingieji šviesiaplaukiai suomiai 
imponavo savo kultūringa gražia laiky
sena ir atletiška išvaizda. Stiprūs ir 
tvarkingi vienetai čia pasirodė iš toli
mųjų rytų, Naujos Zelandijos, Austra
lijos, Indijos ir net Japonijos. Netrūko 
čia ir Afrikos juodukų iš visos eilės nau
jai įkurtų valstybių. Bendroje sumoje 
dominavo Anglijos ir jos Common
wealth’© skautija. Iš europiečių tarpo 
vyravo vokiečių skautai. Mažiausias 
kontingentas buvo iš Egipto. Tik vie
nas skautas.

6
Rytinis patikrinimas . . .

— O! Ne, ne! . . . Jau jūsų draugai mane perve
dė dešimt kartų per 5 minutes . . .
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Britų skautų šefas Lordas Rowallan pasirašo broliui V. Fidleriui autografų. Nuotr. A. Bonionio

Pirmoji savaitė buvo judriausia. Gra
žus ir saulėtas oras. Dešimtys tūkstančių 
lankytojų knibždėjo parko keliais nuo 
ankstyvo ryto iki vakaro. Lankytojų 
tarpe buvo svečių iš tolimaiusių Angli
jos vietovių. Kiekviename JIM stovyk
los kampelyje jautėsi pakili jubiliejinė 
nuotaika ir tikras džiamborės gyveni
mas. Skautiškoji prekyba suvenyrais ir 
skautiškų ženklų keitimas ėjo pilnu 
tempu. Autografų rinkimas pasiekė kul
minacinį tašką, kai JIM užplūdo 30 
tūkstančių vilkiukų, atvykusių čia spe
cialiais traukiniais iš visos Anglijos. Tai 
įvyko antroje savaitėje — rugpiūčio 6 
d. Nors jau buvo prasidėjęs lietus, bet 

šioji armija JIM atakavo nieko neboda
mi Pirmadienio vakare ir antradienį 
naktį, per Sutton Parką praėjo smarki 
liūties ir audros banga. Apie tūkstantį 
skautų teko evakuoti iš žemesnių vie
tovių. Kitą dieną po mažos saulės pro
švaistės dangus apsiniaukė ir kasdien 
mirkė JIM gyventojus. Parko keliai ir 
takai pabjuro purvu.

Lietus ir atvėsęs oras nei trupučio 
nepakenkė skautų nuotaikai. Įsisiūba
vusi jubiliejinė dvasia tryško ir toliau. 
Sumažėjo tik įkyrių svečių skaičius. Dėl 
to, užvirė karšta mainų prekyba ir bend
ravimas stovyklaujančių tarpe. Dainos, 
muzika, būgnai, škotiškosios triūbos ir

. . . "susėdę skautai dainas dainuoja". . . O dabar skautas Kilpa suriš tikrąjį mazgą . . .

7

9



Lietuvaičiai žavi stalu ir 
muzika . . .

Nuotr. A. Banionio

afrikietiški šūkiai kas vakarą skambėjo 
kiekvienoje pastovyklėje. Indabos skau
tininkų klubo palapinė siūbavo nuo 
jungtinių chorų ir įvairiakalbių dainų. 
Rodėsi, kad besiliejantis triukšmas ir 
skautiška dvasia nustelbs lietų ir išsklai
dys melsvus tirštus debesis, kurie karts 
nuo karto vis prakiurdavo.

Gamta, matydama, kad neįveiks šio 
triukšmingojo miesto gyventojų, su
švelnėjo antros savaitės pabaigon. Par
ko keliai pradžiuvo, nors dar vis žemai 
slenkantieji debesys nesiliovė kartkar
tėmis drėkinę jau prisotintą žemę ir 
stovyklautojų nugaras.

Triukšmas mažėjo.. Artėjo atsisveiki
nimo diena. Rugsėjo 12-tąją ėmė griūti 
Jubiliejinis miestas. Darėsi nyku ir gai
la, kad taip viskas trumpai. O kiek daug 
dar likę nepatirtų ir neišbaigtų įspūdžių! 
Vakarop nesiskubindama skautų ir sve
čių minia judėjo arenos link. Prisipildė 
sausakimšai arenos aikštė ir svečių suo
lai. Visi laukė delsdami, nesiskubinda

mi, oficialaus uždarymo. Visų nuotaika 
rimtėjo.

Ne pabaiga, o tik pradžia
Pamažu tilo dainos. Sutton Parkas 

ruošėsi tarsi nakties tylai. Ūžesys ir 
džiamborės triukšmas tilo kaip begęs
tantis laužas. Arenoje penkiasdešimt- 
tūkstantinė minia laukė. Laukė, tarsi 
šviežaus vėjo pūstelėjimo, kada laužas 
suliepsnos, kada prasiverš didinga skau- 
tybės dvasia. Galingieji prožektoriai iš 
bokštų perbėgo belaukiančią minią. Jų 
stiprios šviesos susikirto ant tribūnos. 
Visų akys nukrypo tenai. Tribūnon iš
kilmingai kopė JIM vadovybės aukš
tieji pareigūnai ir Lady Olave Baden- 
Powell, lydima Lordo Rowallan. Ga
lingieji garsintuvai suaidėjo Jubiliejinės 
dainos garsais. Minia galinguoju choru 
užtraukė: ’’March, march, march on the 
road with me, To the Boy Scout Jam
boree. Join the throng and swing along, 
As we sing our song. Jamboree! Clap, 
clap,! Jamboree! clap, clap!...”

Skautas yra brolis kitam skautui, nežiūrint kokiam kraštui, klasei ar tikėjimui jis priklausytų 
8
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Mūsų sesės, atvykusios iš Windsoro pasaulinės

Po dainos tribūnoje pakilo . ranka. 
Ženklas tylai. Minia nutilo. Susikaupi
mas. Trumpas Skautijos Kūrėjo Lordo 
B-P. prisiminimas. Glaudūs JIM vado
vų padėkos žodžiai. Po jų Lady B.-P. 
kalba.

— “Čia yra ne pabaiga, o tik pradžia!” 
— prabilo Lady B-P. į minią. Sodrus 
kalbėtojos balsas skambiai aidėjo are
noje ir skriejo su lengvu vėju į tam
saus vakaro šešėlius, į tolimą nežinomą 
ateitį į naująjį penkdešimtmetį.

Gilus susikaupimas ir skautybės idė
jos išgyvenimas bangavo minioje. Po 
jos kalbos užgeso prožektoriai ir šviesos. 
Pasisukome veidu į antrą arenos galą. 
Sudundėjo galingi raketinių patrankų 
šūviai. Raketos kaip milžiniškos kulkos 
viena po kitos, ir sutelktine ugnimi, 
skrodė nakties tamsumą ir virpino nu
tilusį parką. Jos sprogę padangėje su
skildavo į tūkstančius įvariaspalvių ki
birkščių, kurios krisdamos žemyn švie
tė kaip vaivorykštės. Gale arenos įsižie

skaučių stovyklos. Nuotr. A. Bonionio

bė Lordo Baden-Powell portretas. Žva
kės, sujungtos padegamaisiais siūlais, 
žiebėsi aplink milžinišką B-P. paveikslo 
kontūrą. Raketos ir fajerverkai mažėjo. 
Penkiolika minučių trukęs trenksmas 
ir raketų šviesa bei sproginėjimai nuti
lo. Tribūna vėl skendo prožektorių švie
soje. Minia per vidurį arenos prasisky
rė, padarydama taką į tribūną. Gale are
nos išsirikiavusios vėliavos alfabeto ei
lėje, viena po kitos, pajudėjo link gar
bės tribūnos. JIM dalyvavusių tautų vė
liavos ėjo atsiimti Jubiliejinę dovaną: 
Aden, Australia, Austria, Bahamas . . 
Libia, Lichtenstein, LITHUANIA . . .

Džiaugsmas ir susijaudinimas. Dvide
šimt du lietuviai negali sulaikyti 
džiaugsmo ašarų. Noris bėgti prie vė
liavos ir ją bučiuoti. Mūsų trispalvė ... 
Lietuva! Garbė ir tiesa ją lydi!

Mūsų trispalvę, kaip ir visas kitas, 
neša anglas skautas, o šalia jos išdidžiai, 
tvirtai, kaip riteris žengia mūsų jaunasis 
Romukas Aneliauskas. Matau kaip mū-

Susisiekimas Džiarriborėje . . , 9
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Sakalų skiltis džiamborėje lygiuoja . . .

sų vėliava įsirikiuoja tarpan kitų prie 
tribūnos, o Romukas tvirtais žingsniais 
užlipęs tribūnon prima paminklinę Jub. 
Džiamborės lentą iš Lordo Rowallan 
rankų. Pati Lady B.-P. Romuką pavaiši
na Jubiliejinio pyrago gabalėliu. Mo
mentas jaudinantis. Per minią braunuo
si prie tribūnos, kad pamatyčiau 
džiaugsmu nušvitusį Romuko veidą, pa
liesti savo vėliavą ...

Vėliavų procesija baigiasi. Susiūbuoja 
minia. Tvirtai sujungtos skautijos ran
kos. Džiamborės daina vėl prasiveržia. 
Ji siūbuoja. JIM baigėsi. Garbingi vado
vai lipa žemyn iš garbės tribūnos. Dai
na suskyla į dalis, grupes, kurios laisvais 

Nuotr. A. Banionio 

būriais pamažu slenka į savas pastovyk- 
les, paskutiniai nakčiai begriūnančiam 
mieste.

Besiskirstanti minia širdyje kartojo: 
“Čia ne pabaiga, o tik pradžia!” Jubi
liejinė baigėsi. Galingoji skautybės dva
sia atsinaujino. Ji įžengė į naująjį penk- 
dešimtmetį, į naujuosius horizontus ir 
naujus didžiuosius uždavinius — nešti 
pasaulin tiesos šviesą, taiką ir broliškąjį 
tautų sugyvenimą. Lietuva ir jos skau- 
tija čia buvo gyva. Tvirtai čia kėlė tri
spalvę mūsų skautukų rankos. Su Jubi
liejinės dvasia ryškimės dar tvirčiau 
budėti iki galutinio laimėjimo — jos 
laisvės. ps. A. Banionis.

Mums pranešė, kad čia kažkas baisiai iš skausmo 
šaukia . . .
10

Iš kurio krašto gi jūs, jaunas žmogau? . . .

12



IŠ WESTMINSTER!© KATALIKŲ ARKIVYSKUPO 
WILLIAM GODFREY PAMOKSLO JUBILIEJINĖJE 

DŽIAMBORĖJE
Jūs visi gerai žinote, kad nuo pat Skautų Są

jūdžio pradžios Katalikų Bažnyčia jį rėmė paska
tinimais ir meile. Lordas Robertas Boden-Powell'is, 
sumanęs organizuoti šį nuostabų Sąjūdį, kreipėsi į 
mono pirmtakūną Westminsterio Soste, Kardinolą 
Francis Bourne, prašydamas patarimo, ir jo pata
rimu jis pasinaudojo. Kardinolo patarimas buvo 
—— nesiekti skautams vienos universalinės religijos, 
nes tai laikui bėgant gali sugriauti visą sąjūdi. 
Geriau, jis patarė, gerbti ir respektuoti įvairių reli
ginių bendruomenių įsitikinimus. Šio patarimo iš
mintingumas buvo pripažintas, ir taip įvairios re
liginės bendruomenės entuziastiškai įsijungė į 
Skautijos Šefo sumanymus turėjusius tokį nepa
prastą pasisekimą.

Skautų Sąjūdis yra ir tautinis, ir tarptautinis, 
ir per tai panašus į universalinę Bažnyčią, nes 
mus, kaip katalikus, jungia bendras dvasinis ry
šys su katalikais visame pasaulyje; iš kitos pusės, 
mes kiekvienas mylime savąjį kraštą ir tautą, ger
biame įstatymišką Suvereno autoritetą, suprasda
mi, kad galutinis autoritetas yra Dievas — Švie
sos Tėvas ir visų malonių Davėjas.

Panašiai ir skautas, nežiūrint kokiai tautai ar 
rasei jis priklausytų, įsipareigoja ištikimai vykdyti 
skautų įžodį. Jis turi mylėti Dievą, turi būti išti
kimas savo Dangiškajam Tėvui, pasišventęs savo 
Suverenui — Karaliui, Karalienei, Prezidentui ar 
kas jis būtų, ir turi tarnauti savo artimui viso
mis jėgomis, nes jis įžiūri jame vieno Dievo vai
kus ir per tai savo brolius.

Skauto šūkis "Budėk" yra išplaukęs iš Jėzaus 
Kristaus lūpų, "Vigilate" /"Budėkite"/ mes daž
nai sakome šv. Mišių Evangelijoje. "Budėkite, nes 
nežinote nei dienos, nei valandos".

"Budėk" reiškia., būk pasiruošęs visuomet įro
dyti Dievui savo meilę per tarnybą. Religija bus 
tada ne vien tik lūpose, bet širdyse ir rankose; 
ir skauto įžodis nebus vien tik šiaip sau leng
vai, kai reikia, kartojamu dalyku, bet realiai at
sispindės jūsų gyvenimo būde. Tas kalbės visiems, 
kad jūs esate tikri skautai pagal jūsų Šefo Lordo 
Boden-Powell'io mintį . . .

. . . bet pasitaiko žmonių, kurie galvoja ir net 
skelbia, kad jūsų Sąjūdis yra atgyvenęs, kad 
laikai pasikeitė, kad ir mes turime su jais keistis. 
Aišku, yra tiesos tvirtinime, kad "mes turime eiti 
su laiku", bet, iš kitos pusės turime ir pamąs

tyti, ar laikai eina tinkama kryptimi. Tada ga
lėtume prieiti išvados drauge su vienu anglų po
etu, kad "laikų sąkabos atsileidę". Tuo atveju 
turėtume pasiryžti atkakliai spirtis "judėjimui su 
laiku" ir žengti keliu, kuris yra vertas žmonijos 
vardo. Kas gi gali išdrįsti sakyti, kad Dievo mei
lė, ištikimybė, Tėvynės meilė, ištikimybė šeimos 
gyvenime, mandagumas, brolybė, švelnumas gy
vūnijai, viskas, kos sudaro skautų įstotų pagrindą, 
priklauso tik vienam pasaulio istorijos laikotar
piui? Argi tai nėra amžini, rišą, visuomet su mu
mis esą principai, mūsų, Dangiškojo Tėvo tik
rųjų vaikų, kelrodis?

Aš noriu jums duoti tris patarimus. Pirmas, 
pasaulis yra ištroškęs meilės, dėlto skautas ten, 
kur randa neapykantą, tesėja meilę žmonių šir
dyse; antras, kur skautas mato žiaurumus, teke- 
lia savo balsą protesto ženklon; ir trečias, tegu 
kiekvienas skautas stengiasi, kad žodžiai "mei
lė" ir "tarnyba" būtų įrašyti giliai širdyje.

IŠ YORKO ANGLIKONŲ ARKIVYSKUPO 
PAMOKSLO JUBILIEJINĖJE DŽIAMBORĖJE 
Viso pasaulio skautai laikosi nesavanaudiškos 

tarnybos ideolo ir diena iš dienos praktikuoja jį 
savo gyvenime. Čia, šioje Didžiojoje Džiamborėje, 
yra nepaprastas įspūdis matyti tūkstančius šiam 
idealui pasišventusių jaunuolių, ir kaip tik pa
saulyje, kuris yra aptemęs tokiu savanaudišku
mu, susiskaldymu ir baime, kokios B.-P. savo die
nose nežinojo. Bet idealas, kurį jis iškėlė steig
damas skautus, švietė anuo metu lygiai kaip jis 
šviečia ir dabar. Jį branginkite, jo laikykitės su 
pasitikėjimu ir giedria nuotaika, drauge atmin
dami, kad Krikščionybė stengiasi jums jį giliai 
įkvėpti.

Mano pareiga artimui -—■ taip; mano pareiga 
Karaliui — taip; mono pareiga Dievui — kas gi 
tai? O tai yra ne tik paklusti jo meilės ir tarny
bos artimui įsakymams, bet taip pat ir susidrau
gauti su Juo, padaryti Jį savo Karaliumi, Drau
gu ir Išganytoju. Mano Karalius: oš Jį garbinsiu 
ir šlovinsiu, nes Jis yra pats galingiausias ir ge
riausias, Jam garbė ir šlovė. Mano Draugas: aš 
melsiu Jį, kalbėsiuos su Juo, stengsiuosi Jį geriau 
pažinti, nes Jis mane žino ir manimi rūpinasi. 
Mano Išganytojas: aš leisiu Jam save nuplauti 
nuvalant viską, kas yra blogo manyje, taip kaip 
Jis plovė savo mokytinių kojas. Šį atsakymą turi 
duoti kiekvienas mūsų pagal savo širdį ir sąžinę. 
Dėkodami Dievui, kad Jis mums dovė Robertą 
Baden-Powell'į, dėkodami už gražią pasaulinės

Išvykstame namo . . .
1 1
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Skautijos praeitį ir progą mums patiems būti šio 
garbingo Sąjūdžio dalininkais, mes prašome Die
vo tikrų religinių jausmų tarnauti Jam ir artimui.

Kai Jėzus baigė plauti mokytiniams kojas ir 
grįžo prie stalo, Jis tarė: "Jūs palaiminti, jei tai 
žinote ir tai darysite".

iŠ PASAULIO SKAUČIŲ ŠEFĖS LADY BADEN - 
POWELL KALBOS UŽDARANT JUBILIEJINĘ 

DŽIAMBORĘ

Žvelgdami keletą šimtmečių atgal, mes prisime
name, kad tada, kai šis Parkas buvo įkurtas, ne
laimingoji Karalienė žvelgė mirčiai į akis. Pasi
tikėdama, kad gailestingasis Dievas duos jai nau
ją gyvenimą Anapus, ji tarė: "Mano pabaiga yra 
tik pati mano pradžia . . /'

Aš nemanau, kad galėčiau jums įduoti geres
nę mintį paliekant šią laimingą Džiamborę, kaip 
kad ši anksčiau išreikštoji:

"Pabaiga yra vien tik pradžia . . ."

Kiekvienas mūsų čia, Sutton Parke, kai ką nau
jo įgavo. Ir dabar jau laikas grįžti atgal į kas
dieninį gyvenimą, į savus kraštus, savus namus, 
vienetus, drauge išsivežant laimę ir sveikatą, no
rą tarnauti ir draugiškumo nuotaiką, kuria mes 
čia džiaugėmės, išsivežant ne vien tik sau, bet 
mintimi paskleisti tai kaip galint plačiau.

Kaikurie jūsų šia prasme daug padarys, kiti, 
galbūt, mažiau, bet kiekvienas ką nors. Jei šioje 
stovykloje susiradote bent vieną draugą visam 
gyvenimui, tuo jau ir padarėte įnašą, ir suma 
tokių nedidelių įnašų sudaro didelį dalyką. Bet 
daugelis jūsų padarėte žymiai daugiau. Plati ar 
siaura draugystė, kiekviena asmeniška mintis, 
žodis ar darbas, viskas padeda stiprinimui to, ko 
pasaulis šiandien taip trokšta, būtent, laimės dva
sios ir geros bičiulystės.

Tegu būna šios Džiamborės užbaiga nauju kai
rės ištiesimu į plačidusius kraštus skleidžiant 
Džiamborės geros nuotaikos ir brolystės dvasią.

Jūsų Įsteigėjas buvo vienas iš laimingiausių 
žmonių, nes jam buvo diški didelė tiesa — laimę 
neša ne tai, ką mes turime, bet tai, ką mes ati
duodame, kuo su kitais pasidaliname.

Man to jums sakyti nereikia, nes jūs, kaip 
skautai, ruošiatės aukos gyvenimui — tikiuosi 
ilgam — pagal nuoširdžiausias savo pastangas, 
jūs ruošiatės pareigingai aukotis Dievui ir artimui.

Ir kai laikas ateis jums eiti Anapus, jūs ga
lėsite sakyti: "Pabaiga yra vien tik pati pradžia".
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Britų skautų šefas Lordas Rowallan lu kiekvienu lietuviu

Lietuviai Jubiliejinėje
Šie metai skautijos istorijoje tapo įra

šyti kaip Jubiliejiniai Metai. Skautija 
įžengė į antrąjį penkdešimtmetį, į nau
juosius horizontus. Su džiaugsmu var
tome šios vasaros mūsų darbų dieny
nus ir spaudos puslapius. Jie pilni di
džių įspūdžių, mielų prisiminimų ir lai
mėjimų.

Vos užgesus Amerikos Tautinės Sto
vyklos laužams Valley Forge, kur mū
sų skautai prasiskynė kelią į laimėji
mą, po dviejų savaičių prasidėjo tarp
tautinė Jubiliejinė karališkame Sutton 
parke Anglijoje.

Rinkosi skautai iš tolimiausių pasau
lio kraštų į skautybės gimtinę Angliją 
didžio Jubiliejaus atšvęsti. Šį kartą vy
kome mes ten, turėdami daugiau vilčių 

atsisveikina. Nuatr. Mirko Janecek

tinkamai lietuvius atstovauti ir mūsų 
tautos vardą išgarsinti. Vykome ten 
kaip lietuviškas vienetas pavergtų tau
tų skautų kontingente (Scouts - in - 
Exile).

Brolijos VS pavedimu reprezentacinio 
vieneto sudarymu rūpinosi Brolijos Už
sienio Skyrius, vadovaujant energinga
jam ps. Algiui Banevičiui. Pastarojo 
patvarkymu reprezentacinio vieneto pa
ruošiamuosius darbus vykdė s.v.v.sl. Vi
lius Fidleris Anglijoje. Šalia šių pareigų 
ant brolio V. Fidlerio pečių gulėjo visi 
Egzilų Tarybos jam užkrauti darbai įei
ti ryšininko, vadovo ir organizatoriaus 
pareigas visam egzilų kontingentui. 
Daug nemigo naktų ir brangaus laiko 
paaukojo brolis Vilius, stengdamasis 
jam patikėtus darbus ko geriausiai at
likti. Jis tai atliko be priekaištų.

Mūsų reprezentacinis vienetas buvo 
sudarytas iš Anglijoje esančių ir Vasa

rio 16-tosios bei Vokietijoje gyvenančių 
skautų. Prie jo prisijungė specialiai iš 
JAV nuvykęs ps. Antanas Banionis. 
Tuo būdu susidarė bendras 22 skautų ir 
vadovų vienetas.

JAMBOREE, Copenhagos pastovyklė- 
je, egzilų kontingente, lietuvių vienetą 
sudarė viena skiltis su skiltininku V. 
Aneliausku ir vadovais: ps. Juozu Bru
žinsku ir kun. V. Šarka — viso 13.

ROVER MOOT’e lietuvius atstovavo 
aštuonių skautų vyčių būrelis .vadovau
jamas brolių s.v.v.sl. K. Dikšaičio ir š.v. 
v.sl. P. Cibičio.

INDOBA’oje — skautininkų stovyk
loje lietuvius atstovavo ps. A. Banio
nis, kuris ėjo kartu ir egzilų kontingento 
vadovo pareigas Indaboje.

Paruošiamoji stovykla Walesby
Prieš Jubiliejinę egzilų kontingentas 

rinkosi netoli Nottingham miesto Wa
lesby parke. Tris dienas truko pasiruo
šimo darbai. Rinkosi čia mūsiškiai, lat
viai, ukrainiečiai, vengrai, rusai. Ėstai, 
kurie turėjo atvykti vėliau su švedais, 
čia nesuspėjo prisijungti. Iš Walesby 
parko rugpjūčio 31 d. visas kontingentas 
organizuotai atvyko į Jubiliejinę, Sut
ton Park. Čia egzilams buvo skirtas ra
jonas ant kalvos netoli nuo Copenhagos 
pastovyklės vartų. Skautai vyčiai vyko 
į Rover Moot’ą — Bad Ischl pastovyklę.

Lietuvių Rajonas
Gautąjį rajoną egzilai pasidalino į at

skirus rąjonėlius tautybėmis, palikdami 
tik bendrą aikštę viduryje vėliavoms, 
kur kas dieną visi rinkdavosi bendram 
vėliavų pakėlimui ir nuleidimui bei 
specialioms iškilmėms.

Lietuviškame rajone greitai dygo pa
lapinės, lietuviški vartai papuošti mūsų 
miestų herbais, lietuviškas kryžius su 
Rūpintojėliu, kastinis keturkampis sta
las papuoštas Vytim. Vienoje iš dides
nių palapinių buvo įruošta skautiška pa
rodėlė. Joje išstatyta: tautinės juostos, 
takeliai, gintaro dirbiniai, atvežti ps. A. 
Banionio, medžio drožiniai, margos 
skrynios, kryžiai, viena iš Vokietijos 
atvežta mūsų skauto pjaustyta koplytė
lė, kuri atkreipė visų dėmesį dėl savo 
originalumo. Ten pat buvo išstatyta 
daug nuotraukų, kuriose atvaizduoja
mas nepriklausomos Lietuvos ir mūsų 
skautijos gyvenimas. Viduryje palapi
nės skautiškas stalas. Ant jo išdėliota 
informacinė ir propagandinė spauda, lei-
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Vakarinė malda prie Rū
pintojėlio.
Nuotr. J. Bartusevičiaus

diniai ir didžiulė meniška svečių knyga, 
kuria žavėjosi mūsų svečiai.

Skautai vyčiai
Mūsų vyčiai gavo puikų rajonėlį vi

sai atskirai nuo kitų. Jie savo gamtiniai 
gražų rajonėlį susitvarkė gražiausiai. 
Pati natūrali gamta — berželiai ir lyg 
aikštelė jų rajonėlį darė be galo puošnų. 
Beržo kryžius, parodėlė išstatyta lau
ke, kastinis trikampis stalas ir tikra 
skautiška - reguliuojama virtuvė darė 
puikų vytišką vaizdą. Rajone iškelta tri
spalvė matėsi nuo štabo palapinių. Gar
bė tenka mūsų vyčiams, kad Rover 
Moot’e trispalvė buvo iškelta ir prie 
pagrindinių Rover Moot’o vartų, kas 
ženklino, kad čia Lietuva atstovaujama 

kaip pilnateisis pasaulinio skautų judė
jimo narys, šio laimėjimo mūsų vyčiai 
pasiekė dėka savo gero užsirekomenda- 
vimo Rover Moot’o vadovybės tarpe.

INDABOJE, nors tik vienas ps. A. Ba
nionis atstovavo lietuvius, tačiau ir ten 
mūsų vėliava gražiai plevėsavo anglų, 
valų ir marokiečių vėliavų tarpe.

Pasirodymai
Didžiausiu dėmesio centru Jubilieji

nėje buvo, kaip paprastai, skautų 
džiamborė. Todėl čia mūsiškiams teko 
didžiulė dauguma reprezentacinių dar
bų. Nors vienetas buvo sulipdytas iš 
skautų, atvykusių iš įvairių vietų, ta
čiau jų žvalumas ir apsukrumas juos 
greitai sujungė į tvirtą vienalytį viene
tą. Radosi ir muzikantų jų tarpe, Akor-

ps. A. Banionis - skilti- 
ninkas Gilwell kursuose.
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deonas ir dvi gitaros buvo tas magiškas 
orkestrėlis, kuris sutraukdavo būrius 
svečių. Nieko nelaukdami mūsų skautai 
tuojau sušokdavo jiems oželį. Plojimai, 
katutės ir svečių spūstis rajone, parodė
lėj ir autografai, autografai! Tarpe sve
čių kasdien rasdavosi būrelis Anglijos 
lietuvių, kurie jautėsi čia mums skau
tams toki mieli ir artimi. Ponas Tama
šauskas iš Birmingham čia kasdien at
vykdavo su pilnu Lietuvos pašto ženk
lų rinkiniu - albumais ir su tikru pasi
aukojimu padėjo skautams kuo galėda
mas. Ponas J. Bartusevičius iš Bir-min- 
gham padarė nuotraukų ir veik kasdien 
lankė mus. Vienas kitas Anglijos lietu- 

užėmimu — šoka oželį ar dainuoja bū
riui svečių, čia jis rašo sveikinimus mū
sų rėmėjams ir lietuviškoms instituci
joms, čia jis apsuptas būrio vokiečių, 
italų ar belgų skautų bei kunigų supa
žindina juos su lietuviška skautija ir 
Lietuva.

Mūsiškiai džiamborėje ir Rover 
Moot’e dalyvavo pastovyklių laužuose 
ir teatro pasirodymuose. Svarbesniais 
atvejais talkininkavo vieni antriems. 
Skiltininko V. Aneliausko vadovaujama 
skiltis dainavo per BBC Birminghamo 
radio stotį. Tvirtai nuskambėjo pora 
liaudies ir skautiškų dainelių, akordeo
nu sugrojant pora meliodijų ir po to

Princas Emanuelis mūsų tarpe 

vis įspausdavo kelis šilingus ir net sva
relį skautams delnan, kad nusipirktų 
ledų ar galėtų pasiųsti sveikinimus savo 
draugams ar namiškiams.

Brolis Vilius Fidleris retkarčiais už
klysdavo rajone. Jis gyveno “Olimpi
joj” (Ne Olimpe, kur dievai gyvena, bet 
delegatų stovykloje, kuri vadinosi 
“Olimpia”). Brolis J. Bružinskas, pade
damas čia dažnai užklystančio ps. A. Ba- 
nionio, užiminėjo svečius parodėlėj, aiš
kindami, skleisdami informacijas ir da
lindami leidinius. Kun. Vaclovas Šarka 
buvo pagelbinė ranka visuose reikaluo
se. Žiūrėk, jis verda vakarienę, nes vy
rukai užimti repeticijomis ar svečių

Nuotr. J. Bartusevičiaus 

skiltininkas gražia anglų kalba prabilo 
į radio klausytojus apie Lietuvą ir skau
tus. Teatro pasirodyme mūsiškiai daly
vavo su tautiniais šokiais ir dainomis, 
pritariant orkestrėliui.

Žymieji svečiai
Be visos eilės lietuvių draugų iš ang

lų ir kitų tautų vadovų mus aplankė 
Liechtensteino princas Emanuelis, ku
riam rugpjūčio 8 d. iškilmingoje suei
goje buvo įteiktas GELEŽINIO VILKO 
ordenas. Po iškilmių princas Emanuelis, 
lydimas Liechtensteino skautininkų, da
lyvavo vaišėse prie kastinio stalo. Čia 
atvyko vizituojantieji latvių ir estų mi
nisterial iš Londono. Ministeris Zarinš
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TĖVU DIEVA-..

perdavė Lietuvos ministerio B. K. Ba
lučio sveikinimus. Tą dieną mus aplan
kė Windsoro pasaulinės skaučių stovyk
los atvykusios mūsų sesės, vadovauja
mos s. D. Fidlerienės, kur jos atstovavo 
mūsų skautes. Tarpe pažymėtinų tos die
nos svečių buvo anglų skautininkas 
Distr. Commissioner G. W. Hutchinson, 
kuris yra apdovanotas mūsų Sąjungos 
Padėkos ordinu už nuopenus mūsų 
skautijai ir pora skautininkų, lankiusių 
Lietuvą 1933 metais kartu su B-P.

Kitą dieną lietuviai kartu su kitais eg- 
zilais suruošė pagerbimo arbatėlę vi
siems pavergtų tautų skautijos drau
gams ir aukštiesiems JIM pareigūnams. 
Joje dalyvavo visi vyriausi tarptauti
nio skautų judėjimo ir JIM vadovai, 
kaip: gen. Spray, gen. Lockhart, K. W. 
Hurll, K. H. Stevens, Mr. Gold, col. J. S. 
Wilson, princas Emanuelis, Copenhagos 
pastovyklės viršininkas, jo pavaduoto
jas ir visa eilė kitų tautų vyriausių 
skautininkų ir vadovų. Čia svečius ar
batėle ir pyragaičiais vaišino egzilų 
skautukai vienoje iš didžiųjų štabo rei
kalams skirtų palapinių Copenhagos 
pastovyklėje.

Specialiai atvykęs iš Muenchen’o 
Voice of America atstovas dr. Dambra- 
va įžymių asmenų kalbas, skirtas mūsų 
pavergtiems broliams, įrašė į juostas. 
Ypatingai jautrias kalbas čia pasakė 
Princas Emanuelis ir suomių Vyriausias 
Skautininkas.

Paskutinę JIM dieną mus ir kitus eg- 
zilus aplankė Britų skautų Šefas Lordas 
Rowallan. Vilius Fidleris pristatė lie
tuvių vienetą ir įteikė dovaną tą cha
rakteringą koplytėlę. Britų Šefas spau
dė kairę kiekvienam skautui ir reiškė 
viltį, kad mes čia, pasisėmę skautiškos 
dvasios, ir toliau tęsime skautavimą, dar 
tvirčiau ir dar sėkmingiau.

Bendra reprezentacija
Daug įspūdžių čia lieka nesuminėta. 

Tačiau išvadose galime tikrai pasi
džiaugti, kad JIM Jubiliejinėje mes sa
vo trispalvę iškėlėm aukštai. Įsigijom 
tūkstančius draugų ir pelnėme simpa
tijas mūsų tautai. Daugelis statė mus 
sau pavyzdžiu ir linkėjo mums ir to
liau taip gražiai atstovauti savą tautą. 
Pastarasis mūsų reprezentcinio viene
to žygis ir attiktas darbas tebūna tvir
tas slenkstis, per kurį mes žengsime pir
myn į antrąjį penkdešimtmetį. a, b.

Kiekvienas skautas Įsigyja ir skaito 
"SKAUTYB? BERNIUKAMS".

Užsakymus siusti:
H. Stepoitis, 111 High - Park Ave., 

Toronto 9, Ont.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

Didžioji jūrų skautų stovykla
35 metų įsikūrimo sukakčiai paminėti

Jūrų skautija, kaip vienintelis jauni
mo jūrinis susibūrimas, ne veltui di
džiuojasi savo praeitimi. 35 metai, pa
lyginamai trumpas laikas, bet buvo pil
nas kovų už šviesesnę ateitį, kurioje jū
ra turėjo nešti gerbūvį ir jį teikti vi
siems. Buvo ir sunkių, tamsių valandų, 
buvo ir aukų ... Jasiukaitis, Šidlauskas, 
Amulevičius, Garmus, Nemcinavičius, 
Lechavičius žuvo, atkeldami vartus į 
jūrą.

Jūrų skautų kūrėjo J. Jurgėlos darbas 
netapo vėjų išblaškytas. Likę Lietuvoje 
jūrų skautai plečia buriavimo sportą, o

Šiuo žymeniu posipuošė Jubiliejinės jūrų skautų 
stovyklos stovyklautojai.

išeivijoje buria jaunimą po jūrų skautų 
vėliava, saugo nuo nutautėjimo ir moko 
jūrinių gudrybių.

Jūrų skautų pajėgumo pademonstra
vimui ir organizacinių sugebėjimų iš
bandymui buvo suruošta stovykla, ku
rioje jaunimas pasigėrėtinai, senųjų 
skautininkų priežiūroje, tvarkėsi, dirbo 
ir mokėsi.

Vienas iš stovyklavusių V. M. apra
šinėja savo įspūdžius, kuriuos sutrumpi
nę ir papildę čia pateikiame:

“Ir pradeda “plaukti į uostą” jūrų 
skautai ir skautės iš tolimų Amerikos 
ir Kanados, kaip dar laisvoje Lietuvoje 
— laisvomis upėmis į Kuršių Marias, 
Klaipėdą ir Šventąją. Atvykę randa 
Chicagos “Baltijos jūros” tunto ir “Vai
vos” laivo pionierius, vadovaujamus j.s. 
L. Knopfmilerio ir sk. Kazės Kuraitytės, 
kurie po sunkių darbų gabenant laivus, 
palapines ir tvarkant pirmuosius įren
gimus, dar su giedria nuotaika priima 
kiekvieną atvykusį, lakstydami po di
džiulį stovyklos rajoną ir, kuo galėdami, 
padeda.

Tuojau sudaromos keturios stovykli
nės valtys — “Delfinų” ir “Piratų” iš 
“Kap. Kukučio” laivo, “Neries” ir “Na
rų” valtys iš “Nidos” laivo. Bebrai, vy
resniųjų padedami, įsikūrė savo atskirą 
rajoną. Pagrindiniam stovyklos rajone 
stovi tikras palapinių miestas svečiams, 
jūrų skautams iš kitų miestų, o taip pat 
ir vyr. štabo palapinė.

7-tą vai. ryto visus pažadina skardus 
švilpukas “Stovykla kelk!” ir stovykli
nis gyvenimas pradeda virti pilnu tem-
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"Denyje" išrikiuoti sto
vyklautojai.

Nuotr. L. Knopfmilerio

pu. Stov. komendantas j.ps. E. Ven- 
gianskas, susikvietęs valčių vadus ir ra
jonų viršininkus, paskirsto darbus. Pa
laipsniui miesto vidury įrengiama vėlia
vų aikštė laivo denio pavidalo, su dide
liu gafeliniu stiebu, pastatoma prie
plauka laivams, bojomis nužymima vie
ta maudytis ir sutvarkomos kelio ro
dyklės.

Dar nepasibaigus pirmajai savaitei, 
baigti stovykliniai įrengimai ir papuo
šimai ir pasiruošta stov. atidarymui. Ne
dideliame, bet gražiame ežere žvaliai 
nardo jūrų skautų vedami “Pingvinai”. 
“Kietai prie vėjo” buriuoja Čikagos “Ni
da” ir Clevelando “Ešerys”. J.s. E. Drus- 
kis ir stov. kapelionas budys J. Raibu
žis nepailstami dirba prie laivų ir 
“Plekšnių”, kurios tiek džiaugsmo duo
da jauniesiems bebrams.

Stov. atidarymas praeina iškilmingai. 
Nežiūrėdamas į tolimą kelionę, atvyko 
didelis būrys liet, visuomenės ir skauti- 
jos atstovų. Tarp kitų buvo ir žodžiu 
sveikino Čikagos Skautams Remti D-jos 
pirm. dr. Stp. Biežis, Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. O. Zailskienė ir ASD 
pirm. dr. M. Budrienė. Brolijos VS v.s. 
S. Kairys, Akad. Skautų Sąjūdis, Skau
tininkų Ramovė, prof. Šimoliūnas ir 
daugelis kitų sveikino raštu. Čikagos 
oro skautai ir vėl nuleido “sveikinimą” 
parašiutu iš lėktuvo. Visi stovyklauto
jai ir garbės svečiai apdovanojami jub. 
stov. žymeniu-medaliu. Stovyklą lanko 
Jūrų Skaučių Skyriaus vadovė s. Plau- 
šinaitienė, akademikai skautai ir skau
tės iš Čikagos ir Clevelando, amerikie-
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čių skautų vadai iš savo stovyklos 
Whitehall, Mich., ir daug kitų pavienių 
sktn. bei skautų tėvų.

Oficialiai atidarius stovyklą, praside
da tikras stovyklavimas — atidaroma 
buriavimo mokykla. Buriavimui tvar
kyti paskiriamas j.ps. E. Šimaitis, prižiū
rėti — j.s. dr. K. Aglinskas. Pagal tvar
karaštį visi stovyklautojai gauna bu
riuoti kartą per pusantros dienos. Kiek
vienas įgulos narys, neskaitant praktiš
ko apmokymo, gauna po 15 min. vesti 
laivą savarankiškai. Visi, kurie tuo me
tu neburiuoja, eina patyrimo programas 
ir buriavimo teoriją, arba turi įvairias 
varžybas.

Buriavimo instruktoriais buvo: j.ps. 
E. Šimaitis, v.v. B. Urbonas ir v.v. T. 
Markvaldas. Instr, padėjėjais: j.sk. A. 
Aglinskas, v. A. Mikelevičius, v. E. Pet- 
rulionis, vair. D. Urbonaitė, vair. V. 
Kriščiūnas ir vair. V. Šimaitis. Laivynas 
— Čikagos “Nida” (slūpas), “Venta”, 
“Rusnė” ir “Dangė” (Pingvinai) ir “Si
mas” (Plekšnė su burėmis), Clevelando 
“Ešerys” (Snaipas).

Didžiausias stovyklos įvykis buvo re
gatos. Jos buvo pravestos “pingvinų” 
klasėje. Bebrų regatą laimėjo j.sk. A. 
Aglinskas - Šimkus. Jūrų skaučių regatą 
laimėjo j.sk. D. Urbonaitė - B. Cicėnai- 
tė, Jūrų sk. regatą ir pereinamąją taurę, 
skirtą j.s. kap. P. Labanausko, laimėjo 
L. Slėnys - A. Aglinskas. Tarpmiestinę 
regatą ir pereinamąją taurę, skirtą j.s. 
B. Stundžios, laimėjo Toronto budžiai 
■— V. Valaitis ir K. Šalkauskas.

Rugp. 21, jaun. j.sk. — bebrai, vado-
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vaujami sumanaus vado R. Skvarčiaus, 
turėjo savo vienos dienos iškylą į Lost 
Lake, 3 mylios nuo stovyklos. Linksma 
nuotaika iškeliavę iš stovyklos, su dai
na grįtža atgal, nors ir truputį pavargę. 
Gražaus ežero pakrantėj sukūrę laužą, 
šildėsi vyresnių brolių atvežtą maistą ir 
meškeriojo, bet, kadangi skautas gam
tos ir gyvulių draugas, — žuvytės buvo 
paleistos atgal į ežerą.

Laisvalaikiu j.sk. turėjo progos pa
žaisti krepšinį, kurį įtaisė Čikagos “Pi
ratų” valtis.

Kapelionas budys J. Raibužis, S.J., tu
rėjo pašnekesius sesėms ir broliams jū
rų skautams religinio susikaupimo 
dieną.

J.s. kap. P. Labanauskas, atvykęs iš 
Washington, D.C., užrekordavo vėliavos 
pakėlimo ir nuleidimo iškilmes, ir ke
letą lietuviškų, jūrinių ir skautiškų dai
nų. Šis montažas bus panaudotas 
“Amerikos Balso” transliacijoms į Lie
tuvą.

Stovyklos laužus gražiai pravedė adj. 
j.ps. R. Mieželis, v.v. V. Vilipaitė ir v.v. 
L. Slėnys. Buvo bent trys ypatingai geri 
laužai, iš kurių vienas buvo užrekorduo- 
tas. Viena vakarą, “sušlapus” laužui, j.s. 
dr. K. Aglinskas parodė įdomių filmų iš

Gal dar truputį? . . . Stov. virš, jūr.s. VI. Petukaus- 
kas prie katilo . . . Nuotr. L. Knopfmilerio

Pingvinai ruošiasi regatai. Nuotr. L. Knopfmilerio

Čikagos jūrų sk. gyvenimo. Po to budys 
kand. K. Oželis pertransliavo pusę Čika
goje įvykusio skautų laužo —- Skauto- 
ramos”.

Rugp. 25 jūrų skautai ir skautės uni
formuoti ir su vėliavomis dalyvavo pa
maldose Custer, Mich.

Stov. gyd. dr. K. Aglinskas su savo 
dviem sanitarais, kurie pilnai paruošti 
tai specialybei, atliko didelį darbą, tik
rindami skautų sveikatą ir gydydamas 
bebrus ir detroitiečius, kurie menamai 
buvo atsivežę aziatišką “flu”.

Buvo leidžiamas jub. stov. laikraštis 
“Švyturio Šviesoje”, kurio išėjo keturi 
nr. Vyr. red. buvo ps. dail. Stp. Maka- 
revičius, seserijos red. V. Vilipaitė ir 
brolijos red. V. Motušis. Iliustracijomis 
talkininkavo j.sk. A. Bagdonaitė, j.sk. 
P. Baltramonaitis, v. E. Petrulionis ir v. 
A. Mikelevičius. Visus nr. rotatorium 
multiplikavo j.s. L. Knopfmileris.

Nakties prieglobstyje, kai žvaigždės 
atsispindėjo ežero paviršiuje, nebyliai 
ąžuolai stebėjo prasmingas budžių įžo
džio apeigas. Susirinkusieji nuo Atlanto, 
Didžiųjų Ežerų ir Ramiojo Vandenyno 
pakrančių iškilmingai pasižadėjo tar
nauti kilniai skautiškai - jūrinei idėjai. 
Budžių įžodį davė penki jūrų sktn. ir 
devyni jūrų budžiai kandidatai”.

Taip aprašo stovyklą V. M.
Be buriavimo regatų buvo pravestos 

šaudymo varžybos, kurioms vadovavo 
vienas iš senųjų jūrų skautininkų B. Mi- 
chelevičius, taip pat ir plaukymo lenk-
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tynės, kurias pravedė j.ps. E. Vengians- 
kas ir v.valt. Baublys.

Paskutinę savaitę visi griebėsi paty
rimo laipsnių programų ir keliasdešimt 
jūrų skaučių ir skautų pažengė patyri
me, todėl uždarant stovyklą daug buvo 
pakėlimų į vyresniškumo laipsnius.

Už pavyzdingą stovyklavimą garbės 
vimpilą laimėjo Čikagos “Piratų” valtis.

Šalia jūrų skautų plačios stovyklos 
buvo ir jūrų skaučių stovykla, vadovau
jama energingos v.s. J. Aglinskienės, 
M.D.. Sesės nė kiek nenusileido bro
liams. Jos taip pat buriavo, taisė ir dažė 
valtis, dirbo virtuvėje, laikė patyrimo 
laipsnius, regatavo, plaukė, atliko nak
tinį žygį, ko berniukai joms tikrai pa
vydėjo. Tiesa, jūrų skaučių šakos amžius 
siekia apie 20 metų, bet jos jau sugeba 
tvirtai stovėti ant nuosavų kojų ir duoda 
vertingą įnašą į jūrinę veiklą. Sakyčiau, 
tikros Jūratės dukros. O kai uždainuos, 
būdavo, prie laužo, tai mintimis netrun
ki nusikelti į gintaro pajūrį.

Bet... laiko nesustabdysi, praeities 
nesugrąžinsi — atėjo ir stovyklos pa
baiga.

Koks įspūdingas paskutinis vėliavos 
nuleidimas. Vienetai graliai uniformuo
ti ir puikioje rikiuotėje renkasi ant “de
nio”. Skamba raportai, seka įsakymai, 
himnai, atsisveikinimo kalbos. Liūdnai 

plazdėdamos vėliavos, palydimos boc
mano švilpuko garsų, slenka žemyn, ty
liai šnara stiebe vėliavų falai. Gero vė
jo! Iki pasimatymo! — gal po penkerių 
metų? Ežere liko vienišos žuvėdros, ne
tekusios savo draugų. Valtys ištrauktos 
ir išrikiuotos ant “lopšių”.

Paskutinis laužas — kiek ten parody
ta išradingumo ir gabumų. Ar atsimena
te brolį Gelažių?

Iš ryto stiprus lietus išlydėjo stovyk
lautojus į pasiilgtus namus, pas arti
muosius.

Stovyklos viršininkai keitėsi: pirmą 
savaitę buvo jūrų s. V. Petukauskas iš 
Clevelando, antrą savaitę stovyklai va
dovavo pats LSB Jūrų Skautų Sk. ve
dėjas jūrų s. L. Knopfmileris (Čikaga), 
o paskutinę savaitę tos pareigos teko 
jūrų s. B. Stundžiai (Toronto, Kanada). 
Stovyklos komendantu visą laiką buvo 
jūrų ps. E. Vengianskas, o adjutantai 
keitėsi jūrų ps. R. Mieželis su v.valt. L. 
Slėniu. Stovyklos gydytoju buvo jūrų 
s. K. Aglinskas, MD, o dvasios vadovu 
jūrų budys J. Raibužis, S.J.

Tai buvo pirmoji išeivijos gyvenime 
jūrų skautų jubiliejinė stovykla. Tegu 
nebus paskutinė, nes pasisekė geriau, 
negu laukta...

Gero vėjo!

1000 mylių Kanados ir JAV vandenimis
Du jauni vyrai — V. Valaitis ir R. 

Namikas — šią vasarą padarė gražų įna
šą į lietuvių buriuotojų istoriją.

Liepos 27 dieną jachta Budys II atsiri
šo Toronte, Ashbridge įlankoje nuo bo- 
jos ir pakėlė bures tolimai kelionei, pil
nai nuotykių ir vargo. Daug dienų ir 
naktų praleista jachtoje, atvirame ežere, 
kanaluose ir upėse. Jachtoje tekdavo 
miegoti, virti valgį ir praleisti laisva
laikį stebint tolimą horizontą, vėją, sro
ves ir debesis.

Taip su vėjo pagalba stumiantis my
lia po mylios, kartais vos judant, kar
tais skrendant pilnomis burėmis, pasiek
ta JAV pusėje Rochester, toliau Oswego 
iš ten pro Ducks salą pasiektas King
ston. Sekė pavojinga kelionė šv. Laury
no upe į Montrealį. Ten vyrai buvo nuo-
20

širdžiai priimti ir palydėti vietinių lie
tuvių jūrų skautų. Iš Montrealio pa
traukta į Otavą, toliau grįžtant pro 
Kingstoną, vėl pro Ducks salą, į Toron
tą, pakelyje sustojant Port Hope. To
ronte prisirišta prie bojos rugpiūčio 
16 dieną.

Reikia pažymėti, kad tai neeilinė ke
lionė. Tam reikia nemažo pasiryžimo, 
pasiruošimo bei patyrimo. Kelio padary
ta apie 1000 mylių, praeinant 87 šliu
žus. Pakelėje neapsieita be nuotlkių, kai 
R. Namikas išgelbėjo beskęstantį ber
niuką.

Abu buriuotojai priklauso jūrų budžių 
H. Mentės įgulai. V.valt. V. Valaitis 
yra įgulos vadas, o v.valt. R. Namikas 
vado pavaduotojas.

Gero vėjo jauniesiems buriuotojams!
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Laimėtojų taurės . . . Nuotr. L Knopfmilerio

PADĖKA
35 m. Jubiliejinės Jūrų Skautų stovyklos uždarymo proga noriu 

pareikšti nuoširdžią padėką visiems, kurie jub. j. sk. stovyklą sveikino 
žodžiu bei raštu. Dėkoju j.s. kap. P. Labanauskui ir j.s. B. Stundžiai už 
skirtas buriavimo regatoms pereinamąsias taures, taip pat v.s. dr. J. 
Aglinskienei, j.s. B. Michelevičiui ir j.s. dr. K. Aglinksui už vienkarti
nes buriavimui ir plaukimui taures. Dėkoju ps. Stp. Makarevičiui už 
projektą gražaus jub. j. sk. stov. žymenio, o j.ps. E. Vengianskui už 
iinansavimą šio žymenio gamybos. Skautiškas ačiū Vyriausiai Skauti- 
ninkei O. Zailskienei, tėveliams, bičiuliams ir pažįstamiems bei skau
tų vadovams, kurie, nežiūrėdami tolimos ir vargingos kelionės, at
vyko į jub. j. sk. stov. atidarymą. Jub. j. sk. stov. viršininkams — 
j.sk. VI. Petukauskui, j.s. B .Stundžiai, viršininko pavaduotojui j.s. 
Ig. Petniūnui, stov. gyd. K. Aglinskui, stov. R. kat. dvasios vad. bu
džiui kun. J. Raibužiui, komendantui j.ps. E. Vengianskui, adj. j.ps. 
R. Mieželiui ir v.v. L. Slėniui, vandens ir kitų sporto šakų varžybų 
teisėjams j.s. B. Michelevičiui, ps. Stp. Makarevičiui (vyr. stov. laik
raščio red.) ir v.v. J. Baubliui už sąžiningą pareigų ėjimą — nuoširdus 
ačiū. Ypatinga padėka priklauso j.s. E. Druskiui, j.ps. E. Vengians
kui, v.v. Slėniui ir j.sk. A. Aglinskui už jų laivus — “Pingvinus”, be 
kurių jokia jub. stov. regata nebūtų įmanoma. Minėtų brolių dėka 
galėjome pravesti pilnas regatas. Dėkoju “Lituanicos” tunt. s. P. Ne
dzinskui, taip pat “Aušros Vartų” tunt. s. A. Karnienei už leidimą 
naudotis minėtų tuntų palapinėmis ir kitu inventorium. Tikiu, kad 
visų stovyklautojų vardu galiu padėkoti p. Andriuliui iš Custer, Mich., 
už skanius sūrius ir už piniginę auką jub. j. sk. stovyklai; taip pat 
mūsų ūkio dalies vedėjui budžiui A. Butkevičiui ir skanių valgių ga
mintojai p. Šlėnienei. Spaudžiu kairę visiems pionieriams, kurie pa
dėjo pastatyti palapines ir įkurti mūsų jub. j. sk. stovyklą. Padėka 
klauso visiems mūsų jūrų skautų šeimos nariams, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie šios jubiliejinės stovyklos gyvenimo pa
įvairinimo, jos patobulinimo ir pagražinimo. Nuoširdus ačiū visiems!

Jūrų Skautų Skyriaus Vedėjas j.s. L. Knopfmileris.
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SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Pasaulinėje Skaučių stovykloje Angli
joje stovyklavo 8 mūsų atstovės iš Angli
jos ir 2 iš Vokietijos. Mūsų sesės sto
vykla labai patenkintos, nes niekur ne
buvo iš kitų išskirtos, visur rado šil
tą seserišką priėmimą ir pelnė daug sim
patijų. Savo vėliavą keldamos giedojo 
Tautos Himną. Stovyklos prekyvietėje 
buvo pardavinėjamos lietuviškos vėlia
vėlės. Šioje stovykloje jos dalyvavo kaip 
lietuvės skautės išeivijoje. Vienetui va
dovavo Anglijos Rajono Vadeivė s. D.Fid- 
lerienė.

* "Chicago Daily Tribune" rugpiūčio 
22 d. laidoje gražiai atsiliepia apie mū
sų skautes, supažindina skaitytojus su 
jų siekimais, vadovėmis, pamini "A vi
sit with Lithuanian Girl Guides"ir "Whi
te Badge", Čikagos skautų-čių stovykla
vietę, padovanotą p. Pr.Rako, _ cituoja 
s. Dr. M. Budrienės pareiškimą apie Se
serijos paruoštą ir pasiųstą memorandu - 
mą Skaučių Konferencijai Brazilijoje.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* v. s. Aleksas Matonis, JAV I-jo ra
jono vadeiva, jam pačiam prašant, at
leistas iš pareigų nuo š.m. rugsėjo mėn. 
29 d.Nuo tos pat dienos naujuoju vadeiva 
paskirtas ps. Algis Banevičius, Bostone. 
Nuoširdi padėka buv. vadeivai už puikų 
darbą ir geriausios sėkmės naujajam.

* Jūrų v. s. Vladas Šarūnas, Toronto 
Rambyno Tunto tuntininkas, jam pa
čiam prašant, atleistas iš pareigų nuo 
š.m. rugsėjo mėn. 29 d. Nuo tos pat die
nos naujuoju tuntininku paskirtas jūrų s. 
Herbertas Stepaitis. Ačiū už pavyzdingą 
darbą senajam, "gero vėjo" pareigas 
perėmusiam.

* Rugsėjo mėn. 22 d. Toronte įvyko "Sk. 
Aido" redakcijos ir administracijos po
sėdis. Buvo aptarti "Sk. A", ateities rei
kalai,tarp jų ir naujasis vajus 1957-58 m. 
Posėdyje dalyvavo: BVS, vyr. redakto

rius, Seserijos redaktorė, administra
torius ir ekspeditorius.

* Rugsėjo mėn. 14-15 d. BVS lankėsi 
Čikagoje ir dalyvavo LSB Vadijos ir LSB 
/LSS Vadijų jungtiniame posėdyje. Vie
nas iš svarbiausių svarstytų reikalų bu
vo 1958 m. Tautinė stovykla.

* Jūrų skautų Jubiliejinės Stovyklos 
proga, LSB VS sekančius jūrų sk.vado
vus apdovanojo ordinu "Už Nuopelnus" - 
v.valt. Joną Macijauską ir sk. būdžius: 
Antaną Butkevičių, Viktorą Motušį ir 
dr.Stasį Budrį (visi iš Čikagos); Pažan
gumo Žymeniu - v.valt. Vygantą Valaitį, 
v.valt. Raimundą Namiką ir valt. Kęstutį 
Šalkauską (visus iš Toronto).

* s.Stasys Naginionis, Montrealio tunt. 
tuntininkas, jam pačiam prašant, atleis
tas iš pareigų nuo š.m. spalių mėn. 9 d. 
Nuo tos pat dienos naujuoju tuntininku 
patvirtintas s.v. v. si. Algirdas Kličius 
(1511 de Seve St., Montreal 20, Que) . 
Ačiū ilgamečiu! tuntininkui už gerą dar
bą, sėkmės naujajam.

* BUS pastangomis išleisto anglų kal
boje informacinio leidinio apie Lietuvą ir 
LSB red. ps. Antanui Banioniui ir visiems 
vadovams vienu ar kitu prie šio reikš
mingo darbo prisidėjusiems, reiškiama 
nuoširdi padėka.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Toronto skautų-vyčių pulk. J.Šaraus- 
ko būrelis rugsėjo 8 d. iškylavo Belfon- 
taine, apie 40 mylių į šiaurę nuo Toronto. 
Iškyloje pasidžiaugta gamtos grožiu ir 
buvo pravesta būrelio sueiga.

Būrelis atšventė savo pirmąsias me
tines, dalyvaudamas Perkūno būrelio 
aštuntoje metinių iškyloje rugsėjo 22 d. 
Honeymoon Grove saloje, 120 mylių nuo 
Toronto. Šioje iškyloje išrinktas naujas 
būrelio vadas - s. v. v. si. V. Šernas.

A.D.
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JAV RAJONAS

Boston, Mass .

* (sks) Rugs. 28-29 d.Bostone buvo LSB 
1-jo JAV rajono skautų vadų metinis su
važiavimas, Jame dalyvavo arti 40 at
stovų iš Bostono, Brocktono, Worces- 
terio, Hartfordo, New Britaino, Water - 
būrio ir New Yorko vietovių. Pradžiai 
s. prof. Ig. Končius skaitė suvažiavimo 
dalyviams pašnekesį apie lietuviškas 
vertybes. Sekė gyvos diskusijos apie 
vertybes, kurias reiktų diegti mūsų jau
nimui. Išklausyti pranešimai iš kiekvie
nos vietovės vienetų veiklos, kas paskui 
buvo irgi išdiskutuota.

Rajono vadeiva v. s. A. Matonis davė 
rajono veiklos apyskaitų. Šiuo metu 1-ja- 
me Brolijos rajone skautauja: 71 vilkiu
kas, 100 skautų, 95 skautai vyčiai, 18 
jūrų skautų, 6 oro skautai ir 25 skauti
ninkai, Metų bėgyje surinkta arti $800 
LSB Džiamborės Fondui, kuris vasarą 
įgalino mūsų reprezentacinius vienetus 
taip gražiai atstovauti Lietuvą ir jos 
skautus. Worcesteryje puikiai praėjo 
skautiškoji sporto šventė. New Yorko 
tuntas ir Worcesterio vietininkija su
rengė sėkmingas vasaros stovyklas. 
Taip pat buvo atskira stovykla rajono 
vilkiukams.

Gyvas diskusijas sukėlė kitų metų 
tautinės stovyklos reikalai. Toje sto
vykloje ateinančią vasarą norima pami
nėti Lietuvos skautijos 40 m. sukaktį. 
Vadeivos žiniomis ši stovykla pramato- 
ma rugp. 16-30 d. čikagiečių stovykla
vietėje prie Custer, Mich. Suvažiavimo 
dalyviai pageidavo, kad ši stovykla būtų 
rengiama Niagaros krioklių apylinkėje. 
Kartu pageidauta, kad ta stovykla truk
tų tik vieną savaitę.

Vietovių sporto vadovai sutarė 1958 
m. vėl rengti Worcesteryje rajono spor
to šventę - birželio mėn. Varžybos bus 
pravestos dviem grupėm: skautų iki 16 m. 
ir virš 16 m. amžiaus.

Suvažiavime pasikeitė 1-jo rajono 
vadeivos. Ligšiolinis vadeiva v. s. Alek
sas Matonis pasitraukė iš pareigų ir jas 
perdavė ps. Algirdui Banevičiui, v. s. A. 
Matonis sulaukė daug šiltų žodžių už 
jo didelį sistemingą darbą, atliktą rajo
no skautiškumui sustiprinti.

Vakarienės metu suvažiavimui buvo 
pristatyta reprezentacinė skiltis, kuri 
atstovavo Lietuvos Skautų Broliją 4-je 
Amerikos Skautų džiamborėje - Valley 
Forge, Pa. Paskelbtas Brolijos Vyriau
siojo Skautininko įsakymas, kuriuo visi 
džiamboristai buvo apdovanoti garbės 
ženklais.

Darbščiam suvažiavimui pirmininka
vo ps. V.Pileika ir ps. P. Molis. "Žal
girio" tuntininkui ps. A.Treiniui ir Bos
tono skautams suvažiavimo dalyviai reiš
kia brolišką padėką už puikią viešnagę.
Cleveland, Ohio.
* (sks) v. s. Pranas Karalius su šeima 
persikėlė gyventi į naujai nupirktą namą 
- 484 East 123rd St., Cleveland 8, Ohio, 
telef. POtomac 1-2308.

* (sks) Rugs. 18 d. pas Clevelando Pilė
nų sk. tuntininką s. Vyt. Kamantų buvo 
tunto vadijos posėdis. Jame dalyvavo 
Clevelando skautininkų atstovai ir Korp! 
Vytis skyriaus pirm. Stp. Matas. Posė
dyje išrinkti į vykstantį korespondencinį. 
Lietuvių Skautų S-gos suvažiavimą, ap
tarti rinkimų reikalai bei metinė Nerin
gos ir Pilėnų tuntų sueiga. Pastaroji bus 
skirta 39siems Lietuvos Skautijos me
tams atžymėti.

Chicago, Ill.

* (sks) Vasaros pabaigon trys Čikagos 
skautininkų šeimos susilaukė prieauglio 
Brolijos naudai. Sūnūs - busimieji skau
tai gimė: Kęstutis-Jonas ps. Vytautui ir 
fil. Vandai Šliupams, Vytenis-Petras ps . 
Eugenijui ir t. n. Irenai Vilkams ir To
mas ps.Antanui ir Ritai Grinoms.

* (sks) ps.Vyt.Černius visą vasarą pra
leido amerikiečių skautų stovykloje, _kur 
ėjo instruktoriaus pareigas. Grįžęs Či - 
kagon jis tęsia studijas, ruošdamasis 
daktaratui. Mūsų skautijoje Vytautas ak
tyviai reiškiasi akademinių skautų veik - 
loję - organizuodamas žiemos stovyk
las, ruošdamas junjoruš. Lituanicos 
tunte jis dirba su oro skautais, o taip 
pat vadovavo vasaros stovyklai.
* (sks) Čikagos jūrų skautai-ės dalyva
vo metinėse Amerikos Skautų Čikagos 
tarybos surengtose irklavimo lenktynėse. 
Kietoje kovoje mūsų jūrų skautų "Kp.t., 
M. Kukučio" laivo įgula, vadovaujama 
v.vi. Stp. Lukausko, užėmė 4-ją vietą , 
Pirmąsias 3 vietas laimėjo amerikiečių 
jūrų skautų "Viking", "Seawolf" ir "Fly
ing Dutchman" laivų įgulos. Mergaičių 
varžybose dalyvavo^ ir lietuvaičių įgula, 
kurią vedė v. vi. L. Slėnys. Mūsiškės jū
rų skautės laimėjo 2-ją vietą.
* Rugs. 7 d. buvo Čikagos jūrų skauti
ninkų būrelio sueiga, kurioje aptarta 
šios vasaros jūrų skautijos jubiliejinė 
stovykla - jos atsiekimai bei pastebėti 
netobulumai. Iškelta mintis, kad jūrų 
skautams reiktų daugiau tolimesnio bei
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artimo plaukiojimo kelionių. Žadama 
įsigyti pastatų, tinkamų plaukioti ir upė - 
mis, tai būtų "canoe" tipo luotai.
* (sks) Rugs. 25 d. Čikagoje buvo irkla
vimo sezono uždarymas, kuriame skait - 
lingai dalyvavo mūsų jūrų skautai-tės ir 
jūrų budžiai. Iš Jackson Parko uosto 
išplaukė^3 valtys: jūrų skautų - vedama 
v.vi. L.Slėnio, jūrų skaučių - vedama 
v. vi. J. Merkelio ir jūrų budžių - vedama 
jūrų ps.A.Levano. Michigano ežere val

tys suplaukė arti viena kitos ir jūrų s. 
dr. K. Aglinskas bangoms ūžiant tarė 
progai skirtą žodį. Sezono uždarymo iš
kilmės baigtos jūrų skautų kapelionui 
kun. J. Raibužiui, SJ, perskaičius pras
mingus jūrų skautų maldos žodžius. Val
čių įgulos nenoromis paskutinį kartą 
šiemet irklavo atgal uostan, iš kur vasa
ros metu tiek kartų plaukta ežeran, lenk
tyniauta bei įsigyta daug patyrimo kovo
je su bangomis.

DŽIAMBORĖS FONDAS

Džiamborės Fondo vajus, didysis 
Lietuvos Skautų Brolijos ir lietuvių skau
tų rėmėjų-bičiulių solidarumo vajus pa
sibaigė. Daug kartų DF kreipėsi į Jus, 
mieli "Skautų Aido" skaitytojai, ir prašė 
Jūsų paramos, Jūsų talkos. Taip pat DF 
prašė aukų per "Mūsų Vytį" ir per mūsų 
neskautiškąją spaudą. Prašė pats DF, 
prašė Džiamborės Fondui aukų broliai 
skautai - vadovai ir mūsų LSB bičiuliai, 
lietuviai, kurie pilna žodžio prasme su
prato ir giliai įsitikino, kad pajėgus DF 
yra naudingas ir būtinas ne tik Lietuvos 
Skautų Brolijai, bet ir visiems lietuviams 
- visai Lietuvos Bylai. Tiems broliams 
skautams ir mūsų bičiuliams, kurie 
plunksna ar žodžiu atėjo DF į talką, tegu 
būna leista čia nuoširdžiai, labai nuošir
džiai padėkoti. Taip pat tebūna leista 
tarti lietuvišką ačiū mūsų laikraščiams, 
kurie beveik be išimčių talpino straips
nius ar atsišaukimus DF reikalu.

Paramos, talkos prašymai buvo iš
girsti ir DF vajus pavyko. Buvo dar laiku 
surinkta tiek pinigų, kad LSB reprezen
tacijai parinkti vienetai galėjo dalyvauti 
BSA Tautinėje Džiamborėje, Pasaulinėje 
Jubiliejinėje Džiamborėje, Rovermoote 
Indaboje ir Tarptautinėje Konferencijoje 
Anglijoje. Prieš tai, 1956 metais, DF 
parama buvo suteikta LSB Vokietijos Ra
jono reprezentaciniam vienetui, vykusiam 
į Pietų Prancūzijoje įvykusią Džiambo- 
rėttę, ir LSB Anglijos Rajono reprezen
taciniam vienetui, dalyvavusiam Džiam- 
bprettėje Škotijoje. DF sutelktų pinigų 
dėka pavyko atspausdinti 5000 egzemplio
rių anglų kalba leidinio apie lietuviškąją 
skautybę "White Badge". Apmokėjus vi
sas išlaidas, DF ižde liko dar pinigų at
sargai. Sekančiame "Skautų Aido" nume- 
ryjeDF pateiks pajamų ir išlaidų ataskai
tą. Džiamborės Fondo vajus pasibaigė, 
bet DF gyvuoja. Jis įleido gilesnes šak
nis į lietuviškąją dirvą ir - turi visų mū
sų labui nuolat gyvuoti. Su DF va
jaus pasibaigimu mūsų visų DF-ui įsi
pareigojimas nepasibaigė. Mes 

jį nuolat pagal išgales ir sumanumą bei 
asmeniškas vienetų ar vietovių galimybes 
turime stiprinti, remti, kad jis visad 
išliktų gyvu, stipriu ir pajėgiu materia
liai remti mūsų visų reprezentacinius 
žygius. Mes turime Džiamborės Fondą 
parsivežti su savim į laisvą, nepri
klausomą Lietuvą! Tikėkite, mieli 
Broliai, kad jis ten bus taip pat neabejo
tinai būtinas !

Taigi, pradėkime jau šiandien ieš
koti kelių sustiprinti DF iždą, bet tai ne
nelieka tik gerais norais ar žinojimu 
kaip tai galima būtų padaryti, o tikrove, 
atliktu darbu. Tegu kiekvienas iš mūsų 
žino, kad nėra lietuvio skauto laisvaja
me pasaulyje, kuriam DF galėtų neberū
pėti, kuris nepajėgtų bent kiek Džiambo
rės Fondui padėti. Pradėkime jau šian
dien ruošti pobūvius, spektaklius, kon
certus, parodomuosius laužus ar lote
rijas ir jų pelną skirti DF. Ši galimybė 
beveik nebuvo išnaudota, Visoje Brolijo
je tik 3 vienetai suruošė parengimus ir 
pelną atidavė DF. Tegu kiekvienas 
vienetas nors vieną parengimą tinkamai 
paruošia ir praveda, ir DF iždas vėl ge
rokai pasipildys, O mes tai galime at
likti. Mes, be abejo, ir norime tai pa
daryti. Tai pradėkime DF skirtus paren
gimus ruošti neatidėliojant. Tik jau šį 
kartą visi. Kiekvienu darbu turime 
pasidalinti, kad jis būtų lengvesnis. Pa
sidalinkime ir šiuo darbu broliškai, kaip 
tai tikriems skautams pridera.

Žemiau skelbiame nuo 1957 m. rug- 
piūčio mėn. 10 d. iki rugsėjo mėn. 10 d. 
DF iždininką pasiekusias aukas.

109. Toronto skautų-čių Židinys pa
gal aukų lapą Nr. 54a per DF 
Įgaliotinį Toronte ps. Vl.Rušą

$46.50

110. Skautų-čių sąskrydžio p.Lin- 
kaus vasarvietėje dalyviai per 
Įgaliotinį Čikagoje psl.K.Dirkį

$26.10
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111. Per v. s. A.Krausą, Victoria,
Australia gauta $ 4. 20

112. Pagal aukų lapus No. 106 ir 19a 
iš New Yorko gauta per ps.
R.Kezį $90.00

113. Pašto perlaida iš ps. Br. Juo
delio, Čikaga, III. $ 3.00

114. Iš p. Prano Stepužio, Cleveland, 
Ohio, per j. s. Vl.Petukauską $ 5.00

115. "Simano Daukanto" d-vės Lon
done. Ont. Rėmėjų ir Bičiulių 
būrelis per p.K.Kudukį (skirta 
"White Badge" leidiniui) $10.00

Viso $184.80
Iki š. m. rugpiūčio mėn. 10 d.

surinkta — $3.985.12
Viso iki š.m. rugsėjo mėn.

10 d. surinkta----  $4. 169. 92

DF GERADARIAI

46. Lietuvos Kūrėjų Savanorių
Sąj. Toronto Skyrius --

47. J.Ginkus, Brooklyn, N.Y.
48. New Yorko Skautų vyčių 

oktetas --

$10.00
$15.00

$10. 00

Naujiesiems DF Geradariams ir vi
siems Aukotojams Lietuviškasis Džiam- 
borės Fondas labai nuoširdžiai, broliškai 
dėkoja. Taip pat DF dėkoja savo mie
liems talkininkams, kurie šias aukas su
telkė.

DF įgaliotinio Toronte ps. VI. Ruso 
prašomas DF patikslina, kad per Kana
dos Liet. Bendruomenės Kultūros Fondą 
gauta auka $100.00 - (žiūr. "Skautų Ai
dą" No. 6-7) buvo skirta Toronto Lie
tuvių Kredito D-jos "Parama". 
DF, nors ir pavėluotai, bet tuo labiau 
nuoširdžiai dėkoja duosniai Toronto Lie
tuvių Kredito D-jai "Parama" už jos sva
rią auką Džiamborės Fondui.

DF įgaliotinis LSB Anglijos Rajonui 
ps. K. Bružinskas praneša, kad iki š.m. 
liepos mėn. 10 dienos LSB Anglijos 
Rajone buvo surinktos žemiau išvardin
tos aukos:

1. s. v. v. si. M. Kaulėnas, Londone,
pagal aukų lapą No. 10a --sv. 1-5-3

2. S. Kasparas, Londone, pagal
aukų lapą No. 11a -- sv. 1-10-0

3. F. Čerbauskas, Corby, pagal
aukų lapą No. 12 a -- sv. 3-3-6

4. s. v. J. Reutelis, Stoke-on-Trent 
aukų lapas No. 13 a -- sv. 1-12-0

5. s. v. v. si.V.Fidleris,Nottingham
aukų lapas No.51a -- sv. 27-0-6

6. Ps. J. Bružinskas, Bradford,
aukų lapas No. 52a -- sv. 4-3-0

7. Liet.Socialinis Klubas, Man

chester sv. 3-0-0
8. Liet.Socialinis Klubas, Brad

ford, Yorkshire sv. 3-0-0
9. Rinkliava dėžutėmis DBLS są

skrydžio metu -- sv. 7 -8-7 1/2
10. V. Tamašauskas, Birmingham

sv. 2-0-0
11. LRS Nottingham© Skyrius sv. 1-0-0
12. K. Plukas, London -- sv. 1-0-0
13. Kunigas J.Gutauskas, Glasgow,

Škotija -- sv. 1-0-0
14. V. Akelaitis, London-- sv. 1-0-0
15. J. Laucius, Heckneywyke sv. 1-0-0
16. B. Ciganskas, Nottingham sv. 0-10-0
17. J.Žemaitis, London sv. 0-10-0

Viso sv. 67-5-10 1/2

Prieraše pastaba, kad No. 5 aukos 
(27-0-6) yra ne tik iš Nottingham, bet 
ir iš kitų vietovių.

Mums tik tenka pasidžiaugti, kad ir 
negausus nariais LSB Anglijos Rajonas 
pasistengė pagal išgales įsijungti į mūsų 
visų Džiamborės Fondo vajų. DF yra vi
siems Anglijos Rajone DF-ui aukojusiems 
ar aukas rinkusiems giliai dėkingas .Ačiū, 
mieli Broliai, ačiū brangūs mūsų Bičiu
liai !

Baigdamas šį savo pranešimą, Lietu
viškasis Džiamborės Fondas kreipiasi į 
Tave mielas Broli,įTave savanoriškai 
broliams atėjusį į talką brangi Sese, į 
Tave, brangus Lietuvi, kurio paramos 
dėka DF vajus pavyko. Jums visiems 
priklauso di d ž i u 1 ė DF padėka [Kar
tu gi mes Jūsų prašome: Nepamirški 
ir toliau Džiamborės Fondo - nuolatinio 
Lietuvos Skautų Brolijos Fondo!

ps. O.Gešventas
DF Sekretorius
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** 1957/58 M. "SKAUTŲ AIDO" KONKURSO - VAJAUS
1957, Nr.10

"Skautų Aidas", tęsdamas jau nusistovėjusią tradiciją, norėdamas ir to
liau būti mūsų Sąjungos reguliariu ryšininku bei turėdamas Seserijos ir Bro
lijos Vadi jų pritarimą, skelbia 1957/58 m. prenumeratų platinimo vajų.

Dalyvauti kviečiami visi Sąjungos nariai-rės ir Sąjungos skiltys, būreliai, 
valtys.

Vienetų vadovai prašomi: į vajų atkreipti visą reikalingą dėmesį, sekti va
jaus eigą jo metu. Vadovai turi būti nuolatiniame kontakte su savo vadijų na
riais, kurie koordinuoja visą "Sk.A". platinimo darbą. Kur vienetuose tokių 
narių dar nebuvo, būtinai reikia juos turėti šiais metais.

Prenumeratų rinkimo kvitų knygeles parūpina vienetų vadovai ar jų vadijų 
nariai, koordinuoją platinimą. Knygelės parūpinamos ir norintiems vajuje da
lyvauti įteikiamos laiku, t. y., dar prieš vajaus pradžią. Patogesnei kontrolei 
platintojai kvitų nuorašus pasilieka pas save.

SĄLYGOS:
1) Vajus - konkursas pradedamas 1957 M. LAPKRIČIO 1 D. BAIGIAMAS 

1958 M. VASARIO 28 D.
2) a. Viena metinė apmokėta prenumerata 3 taškai;

b. Viena apmokėta garbės prenumerata 10 taškų;
c. Vieneto taškus sudaro visų jos narių surinkti taškai;
d. Vienetui išvedamas rodiklis, dalinant visus surinktus taškus iš narių 

skaičiaus. Didžiausias rodiklis nulemia pirmumą.
3) "Skautų Aido" metinė prenumerata 3 Kanados doleriai. Garbės prenu

merata 10 Kanados dolerių. JAV ir kitų kraštų prenumeratoriai moka tiek, 
kiek yra verti 3 (ar 10) Kanados doleriai.

4) Prenumeratorių sąrašai su būtinai tiksliais ir aiškiais ad
resais ir pinigais siunčiami "Sk.A". administracijon reguliariais laikotar
piais kas dvi savaitės.

5) Vajuje norinčius dalyvauti vienetus registruoja vienetų vadovai ir daly
vių sąrašus atsiunčia iki 1957 m. lapkričio 15 d. "Sk.A". ad
ministracijai.

6) Firmai vietai laimėti vienetams reikia surinkti ne mažiau 350 taškų, 
antrai vietai - 250 taškų, trečiai vietai 200 taškų, ketvirtai vietai - 150 taškų 
ir penktai vietai - 100 taškų.

7) Pavienių platintojų grupėje pirmai vietai laimėti reikia surinkti ne ma
žiau 250 taškų, antrai vietai - 200 taškų, trečiai vietai - 150 taškų, ketvirtai 
vietai - 100 taškų ir penktai vietai - 50 taškų.

PREMIJOS:
1. Vienetams, surinkusiems ne mažiau 100 taškų, skiriamos 10% premijos 

nuo surinktos sumos;
2. Pavieniams platintojams, surinkusiems ne mažiau 50 taškų, skiriamos 

10% premijos nuo surinktos sumos;
3. Vienetams ir pavieniams platintojams už atsiųstas prenumeratas ligi 

1958 m. sausio 1 d. skiriama 10% taškų nuo surinkto taškų skaičiaus.

Po poros mėnesių prasideda mūsų Sąjungos Jubiliejiniai metai, Jau 40 metų, 
kai lietuviškosios skautijos vėliava, plevėsavusi Nepriklausomos Lietuvos 
padangėse, išsaugota pogrindžiuose okupacijų metu, iš naujo iškelta laisvajame 
vakarų pasaulyje, veda mus gražiausiu žmonijos idealų keliu. Visi ir visos, 
susibūrę po šia garbinga vėliava, Jubiliejinių Metų išvakarėse pasiryžkime 
būti darbingesniais negu iki šiolei buvome. Ir į šį "Skautų Aido" vajų įsijunki
me visi greitai. Padarykime savo Sąjungai bendrąjį gerąjį darbelį.

Geriausios sėkmės !
Konkurso Komisija
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