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MUSŲ ŠEFO

REMIUOS PREZIDENTO
KALBA

PASAKYTA SKAUTAMS V.6. DIDŽIULĖJ

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŠVENTĖJ KAUNE.

Mūsų patrono šventė, mielieji skau
tai ir skautės, sutampa Šiemet su 
dar didesne švente, su motinos diena. 
Ji yra minima visur pasaulyje. Mes

Fot. prof. S. Kolupaila.
Musų Šefas Respublikos Prezidentas Antanas Smetona V.6. kal
ba skautų šventėje.

gerai jaučiame, kas yra motina, bet 
nevisuomet taip gerai padarome, kaip 
jaučiame. Visa spauda (mūsų krašto 
ir gangreit viso pasaulio) rašo šiąja 
proga apie motinos reikšmę tautos, 
visuomenės ir šeimos gyvenime. Kam 
rūpi (o kam gi galėtų nerūpėti), tas 
gali ten pasiskaityti.

Motina su mirties pavojumi leidžia 
išvysti savo vaikui pasaulį, mylėdama 
jį ūgdo, bet neretas vaikas, kuris jai 
blogai atsidėkoja. Argi jums nėra 
tekę matyti ar bent girdėti, kaip vai
kai negerbia ir nemyli savo tėvų, sa
vo motinos? Ar nėra tekę jums gir
dėti, kad suaugęs sūnus, susidaręs išauklėto jausmo, 
šeimą, kartais skriaudžia motiną, 
dargi išvaro ją iš namų? Argi nėra 
tekę jums girdėti, kaip gyvenime la
bai dažnai ir kitokiais būdais vaikai 
laiko paniekoje savo motiną? Tai 
matyt, dažnai atsitinka; dešimties 
Dievo įsakymų vienas dėsnis pri
mygtinai liepia: Gerbti savo tėvą ir 
savo motiną! Vadinas, ir senovėje nusi
kalsdavo vaikai savo motinai.

Bet ne tik mūsų kraujo motinos 
yra mums brangios ir mylėtinos, bet 
ir kitų motinos. Jos visos myli savo 
vaikus, visur jais rūpinasi. Motina 
laiminga, kada jos vaikai laimingi, ji 
sielojasi, kada jos vaikai sielvarto 
slegiami. Koks didis atsidėjimas! Vie
na mūsų daina sako, kad mirus vy
rui žmona gedinti metus, draugas 
truputį ilgiau, o motinėlė —visą am
želį. Tikra tiesa mūsų dainos išdai
nuota.

Mūsų motinų motina, yra mūsų 
Tėvynė Lietuva. Ar ne jai skolingi

esame visi, ypatingai jūs jaunieji, kad 
galite gėrėtis jos laisve, galite moky
tis, galite kurti savo gražesnę ateitį? 
ir kaip labai mylėjo tą mūsų motinų 
motiną mūsų kariai savanoriai! Jie 
taip mylėjo, kad, pamiršę save, puolė 
jos ginti ir daugelis už ją galvas pa
dėjo. Taigi, laisvi, išmokyti ir išauk
lėti, dar daugiau atsidėkite savo mo
tinai Lietuvai, dar daugiau turite ją 
mylėti, negu buvusios kartos! Meilė 
eina ne tiek iš pareigų, kiek iš gero 

Tam ir yra jūsų 
organizacija sukurta, skautai, kad 
mokėtute, vyresniųjų vedami ir pa
dedami, auklėti geriausius savo jaus
mus, auklėti savo karakterį, auklėti 
savo geruosius palinkimus ir rauti lauk 
visa, kas sieloje nešvaru ir negera.

Lietuvos motina žemė ne tik mus, 
žmones, maitina ir ugdo, ji ūgdo ir 
paukščius, ir gyvulius, ir žvėrelius. Ir 
kaip dažnai nemokame žmoniškai 
elgtis su jųjų motinomis. Ar jums 
nėra tekę girdėti, kaip pavasarį vai
kai per savo neišmonę nevienas iš
drasko paukščių lizdelius, nevienas 
sunaikina jų kiaušinius, nevienas visą 
ateitį sugadina paukštelių motinoms? 
Argi mes negalėtume atjausti, kaip 
jiems dėl to skaudu, kaip jiems di
delis sielvartas netekti savo vaikų, 
netekti savo ateities! Juk neveltui 
skundžiasi vienoje mūsų dainoje 
lakštingalėlė, kad piemens išdraskę 
josios lizdelį.

Dėl to jūs, įsižiūrėję į gamtą, su 
ja susigyvenę, ją pamilę, mokėkite 

mylėti paukštelių, žvėrelių ir gyvulėlių 
motinas.

Iš to, ką jums pasakęs, šitai kas 
reikia įsidėti giliai širdin: mylėti savo 
motiną, gerbti motinas kitų, mylėti 
motiną Lietuvą, jos žemę ir kastoje 
žemėje yra— gyvulius, paukštelius ir 
žvėrelius! Taip yra jūsų geras būdas 
galimas, taip ir patys jūs būsite bran
ginami ir mylimi ne tik savo siaura
me rinkyje, bet ir plačioje Lietu
voje. Be to, atsiminkite, kad anapus 
demarkacinės linijos yra mūsų kraujo 
tėvų ir motinų, mergaičių ir berniu
kų, neturinčių tos laimės, kurios jūs 
galite ragauti. Ten mūsų broliai ir 
seserys nesidžiaugia, liūdi. Jiems 
taip auklėtis, kaip jūs auklėjatės, 
jiems taip mylėti gimtoji kalba, savo 
motina, savo kraštas nėra leista. Jie 
kaip tik priešingai mokomi: nemylėti 
savo motinos, nemylėti savo kalbos, 
nemylėti savo tautos. Argi tai maža 
nelaimė būti nedorai mokomiems? 
Atsiminkite ypatingai tie, kurie susi
būrę skautų organizacijon, kad didi 
jūsų pareiga rodyti savo meilę mūsų 
broliams vilniečiams, parodyti, kad 
mylite visą Lietuvą — ne tik laisvąją, 
bet ir pavergtą. Turite būti pasiryžę 
nesigailėti dargi savo gyvybės, kai 
reiktų vaduoti savo brolius. Atsimin
kite, skautai ir skautės, kad vieny
bėje galybė. Jei visuomet būsite 
drausmingi, ir pilni meilės savo mo
tinoms, ir savo motinai Lietuvai, tai 
jūsų idealas — ,.Dievui, Tėvynei ir 
artimui“ bus pasiektas.
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Prof. Steponas Kolupaila.

Kaip vandens keliais patekti į Latvijos skautu Didžiąją
Mūsų skautai rengiasi dalyvauti Latvi

jos didžiojoje stovykloje Asaruose š. m. 
liepos mėn. Ašarai — Rygos įlankos pa
kraščio vasarvietė, pirmoji iš nenutrau
kiamos jų eilės 16 km ilgumo; jos visos 
kartu sudaro „Pajūrio" miestą, latviškai 
Jūrmala. Tos vasarvietės turi atski
rus vardus, kaip Asari, Meluži, Dubulti, 
Majori, Edinburgą, Bulduri, Bulli, bet 
tarp jų jokių ribų nematyti. Gražiai su
tvarkytos vilų gatvės eina lygiagrečiai jū
ros pliažui, tik neaukštų smėlio kopų 
atskirtos. Iš kito šono gamtos ribą sudaro 
Lielupė, kuri apie 30 km teka pajūriu iki 
Bulių, kur pagaliau įteka į Rygos įlan
ką, vieną šaką leisdama pajūriu toliau iki 
Dauguvos žiočių. Dešiniajame Lielupės 
krante yra ilgas Babitės ežeras, švendrais 
užaugęs. Latvijos pamaris, tokiu būdu, 
labai įdomus vandens kelionėms ;r 
sportui.

Lielupė teka iš Lietuvos: ją sudaro 
apie Bausko miestą mūsų Mūša ir Nemu
nėlis. Ne vienam iš mūsų skautų gali kilti 
mintis pasiekti Ašarų stovyklą vandeniu, 
su Lielupės srove. Tai, iš tikrųjų, ne
sunku įvykdyti, tik reikia išanksto pasi
rūpinti muitinių formalumams palengvinti. 
Mat, plaukiant valtimi, tektų mokėti 
muitą už „įvežamąją" svetimos gamybos 
prekę, o grįžtant, antrą kartą „importuoti" 
valtį Lietuvon. Vyr. skautų štabas, orga
nizuodamas tokią kelionę, tikriausia, su
tvarkys visus galimus peržengiant Latvi
jos — Lietuvos sieną sunkumus. Šiaip bū
tų labai įdomu kuo ne iš namų nuvykti 
savo susisiekimo priemonėmis tiesiog į už
sienio stovyklą!

Iš kurios vietos pradėti kelionę?
Organizuotai plaukti patarčiau tik nuo 

Saločių ar Pasvalio miestelių; nuo ten ke
lionei nebus didesnių kliūčių. Bet įvairių 
vietų skautai gali mėginti susirinkti į pa
skirtą vietą tinkamiausiu vandens keliu; 
pav., iš Šiaulių reikia pamėginti nuva
žiuoti (traukiniu ar autobusu) į Mekius ir 
plaukti Mūša, panevėžiškiai temėgina 
plaukti Lėveniu nuo Piniavos; Kauno ar 
Kėdainių skautai gali pasikelti Nevėžiu 
iki Panevėžio ir persikelti į Lėvenį. O 
biržėnai galėtų iš Germaniškių plaukti Ne
munėliu, kuris teka Latvijos pasieniu.

Pagrindinės žinios apie kelionę Mūšos 
upe duotos mano maršrutuose („Mūsų 
vandens keliai", kelias 12). Ašarų prie
plauka yra 23 km nuo žiočių, tokiu būdu 
nuo Saločių mst. reikia plaukti iki sto
vyklos 130 km. Pasvalys yra 4 km nuo 
Lėvens žiočių; nuo Pasvalio iki Ašarų yra 
154 km. Mūša — Lielupė turi mažą kri
timą, vandens srovė lėta, todėl plaukti 
teks 2—3 dienas, sustojant įdomiausiose 
vietose — Bauske ir Mintaujoje.

Bauske — gražūs pilies griuvėsiai Ne
munėlio ir Mūšos santake. Mintaujoje 
(latviškai: Jelgava) — senoviški her
cogo Ryrono rūmai (upės saloje), gimnazi
jos rūmai, kuriuose seniau buvo akademi
ja, gražios bažnyčios, muziejus. Mintau
jos gimnazijoje mokėsi daug mūsų žy
miųjų vyrų, R. Prezidentu A. Smetona 
pradedant.

Tiems, kas norėtų plaukti Lėveniu, 
duodu tos upės maršrutą; be to, trumpai 
leartoju svarbiausias žinias apie Lielupę, 
šiek tiek papildytas.

KELIAS 14.
LĖVUO.

Lėvuo prasideda tarp Skapiškio ir 
Pandėlio mst., iš mažyčio Lėvengalio 
ežero; greta to ežero baloje yra dar Na- 
tygalos, Beržuonos, Ešerinis ir kiti ežerai.

stovyklą ?
Lėvuo teka į vakarus, toliau į pietus, 
vėl į vakarus ir į šiaurę. Baidarei tinka 
nuo Kupiškio, bet sausą vasarą gali visai 
netikti. Vaga dalimi kasta. Vandens ma
lūnų užtvankos 1 — 2 m aukščio.
147 Lėvengalio ežeras.
141 kair. Sirbiškių k., Skapiškio - Pandė

lio siaur. geležinkelis.
129 deš. Šekštės žiotys.
120 kair. Mituvos žiotys.
118 deš. Palėvenytės bžk.
110 kair. Kupiškio mst.; piliakalnis, vieš

kelio tiltas; vand. matavimo stotis.
108 kair. Kupos žiotys.
101 deš. Palėvenės bžk., vandens malū

nas.
95 kair. Suosos žiotys.
90 kair. Viešintos žiotys.
87 deš. Akmenių k., vandens malūnas, 

vieškelio tiltas.
82 deš. Marnakės žiotys.
74 deš. Karsokiškio bžk., vandens ma

lūnas.
63 deš. Paliūniškio vandens malūnas.
55 kair. Piniavos k.; Panevėžio — Pasva

lio vieškelio tiltas, vand. matav, sto
tis; vandens malūnas.

48 kair. Bernatonėlių k,, vand. matavi
mo stotis; Sonžylos kanalas į Nevėžį; 
kai vanduo Lėveny pakilęs, tuo ka
nalu galima nuplaukti iki Nevėžio 
ties Berčiūnais; kanalas 8 km ilgumo.

44 deš. Daukniškio vand. malūno liku
čiai.

34 kair. Palėvenės dv., vand. malūnas.
29 deš. Niurkonių dv., vand. malūnas.
26 kair. Amatos žiotys.
24 kair. Papiškių vand. malūnas.
20 kair. Toliūnų k., vand. malūnas, vieš

kelio tiltas.
14 kair. Žąselės žiotys.
10 kair. Balsių vand. malūnas.
9 deš. Įstro žiotys.
5 deš. Pasvalio vandens malūnas.
4 deš. Pasvalio mst., deš. Svalios žiotys; 

vieškelio tiltas, vand. matav. stotis; 
sieros vandens versmės Lėvens va
goje; kair. siaur. geležinkelio stotis.

1 siaur. geležinkelio iš Šiaulių į Bir
žus tiltas.

0 Lėvens žiotys į Mūšą ties Vaidžiū- 
nų k.

Pastabos:
Žemėlapiai — 1 :100 000 lapai: Q 18 

(Kupiškis), P 18 (Pumpėnos), O 18 (Klo
vainiai), O 17 (Linkuva), P 17 (Biržai).

Upės charakteristika; tekėjimas lėtas, 
daug vingių, dalimi vaga kanalizuota; 
kitur vagoje daug akmenų, žvyro seklu
mų; vasarą daugelyje vietų upę galima 
perbrįsti.

KELIO 12 IŠTRAUKA.
MŪŠA IR LIELUPĖ.

173 deš. Lėvens žiotys.
170 deš. Pyvesos žiotys.
169 deš. Viešmens žiotys, Ąžuolpamūšio 

dvaras.
167 deš. Tatalos žiotys, kair. Rajūnų K.
164 deš. Raudonpamūšio dv.
163 kair. Žilpamūšio dv.
161 kair. Geltonpamūšio dv.
158 kair. Saldagalos k.
155 deš. Buiviškių k.
153 kair. Saločių mst., geležinis 3 angų 

vieškelio tiltas.
148 deš. Šakarnių vand, malūnas.
145 kair. Bajorėlių k., deš. prasideda 

Latvijos siena.

144 kair. Baltpamūšio dv.
139 kair. Kamardės dv.; Mūša teka į 

Latviją.
132 deš. Ceraukštės (Šeriaukštės) dv.
129 kair. Klimenių k.
126 kair. Pamūšio dv.
122 deš. Bausko mst., tiltas; kair. siau

rojo geležinkelio stotis, dv.
120 deš. Nemunėlio žiotys; pilies griuvė

siai. Toliau upė vadinama Lielupė.
116 kair. Bornsmindės dv., deš. Jumprav- 

muižos dv.
111 deš. Mežotnės mst., garlaivių susisie

kimas su Mintauja.
103 kair. Gravendalės dv.
101 kair. Ciemaldų dv.
98 kair. Islikio žiotys.
96 kair. Salgalės dv.
94 deš. Emburgos dv.; vasarą garlaiviai 

plaukioja tik iki šiai vietai.
92 kair. Stalgienės dv.
90 deš. Ančių dv.
88 kair. Superdentės dv.
86 deš. Garozės dv., Garozės žiotys.
82 deš. Katrinas muiža, dv., kair. Šviti

mo žiotys.
80 kair. Dandalės dv.
78 kair. Šešėvės žiotys (latv. Sesava).
76 deš. Anės dv.
73 kair. Virčiuvio žiotys (latv. Vircava), 

Vecsvirlaukos dv., deš. cukraus fabri
kas.

72 kair. Platonės žiotys, du geležiniai 
glžk. tiltai, kair. Mintaujos geležin
kelio stotis; žemiau tilto i kairę atsi
šakoja Driksė; plaukti tinka ir viena 
ir kita.

71 kair. Mintaujos miestas (latv. Jelga
va); tiltai per Lielupę ir Driksę; sa
loje hercogo Birono rūmai; mieste 
muziejus, gimnazijos rūmai, katalikų 
bažnyčia, keletas kitų,

66 Driksė jungiasi su Lielupe; deš. Ozol- 
muižos dv., Jecavos žiotys.

61 kair. Švėtės žiotys.
57 deš. Valguntės dv.
52 deš. Cirulių dv.
48 deš. Klivės dv.
47 kair. Beržės žiotys.
44 kair. Lačų k., deš. Kalnciemo dv.
40 deš. Ledinių k. •
37 kair. Odinių k.
35 deš. šaka Gatė į Babitės ežerą.
31 kair. Pavasaros dv.
29 kair. Sloka, miestelis, geležinkelio 

stotis, prieplauka.
26 deš. Salasmuižos dv., didelė sala.
24 deš. Spunupės šaka iš Babitės ežero.
23 kair. Valtermuižos dv., 2 km iki Aša

rų mst.; kelionės pabaiga.
Pastabos:

Žemėlapiai — 1 :100 000 lapai: P 17 
(Biržai), P 16 (Skaistkalnė), O 16 (Baus- 
kas), O 15 (lecava), N 15 (Mintauja), N 14 
(Sloka); daug geresni Latvijos žemėlapiai 
1 : 75 000 skalės; galima naudotis Lietu
vos ir Latvijos žemėlapiais 1 : 400 000 
skalės.

Upės charakteristika: Lielupės kriti
mas labai mažas, srovė labai lėta; upės 
vaga gili ir labai plati — žemiau Mintau
jos 300 — 600 m platumo.

Laivininkystė: maži garlaiviai plaukio
ja tarp Mintaujos ir Mežotnės (vasarą tik 
iki Emburgos); tarp Mintaujos ir Rygos 
plaukioja dideli garlaiviai, keletas kiek
vieną dieną.

Krantai tankiai apgyventi, visur ne
sunku rasti maisto ir nakvynės.

Kelionės ilgį skaičiuojant numatyti 
dienai po 30 — 40 km, su sustojimais. 
Plaukti iš Pasvalio į Asarus teks 4 — 5 
dienas.
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Skautininkas Bogdanas Mantvila lf.7.
ir

Paskautininkis Julius Tarbunas V. 9.

Šio gegužės pradžia mums atnešė liūd
nų naujienų.

Kada visa gamta pasipuošė žaliais la
pais ir pasidabino gražiai žydinčiais žie
dais, du mūsų draugai, pačioj šauniau
sioje jaunystėje, užmerkė akis, užmerkė 
amžinai.

Rodos, dar vakar kūrėm svajones, dės- 
tėm planus ir dirbom darbą kartu, dabar 
gi vieni jau likom tolesnį žemės kelią eiti. 
Jų gyvenimo siūlas nutrūko staiga. Ne
lauktai, netikėtai...

Kai senis, atlikęs savąjį žygį, sulau
kęs garbingo žilo plauko, išeina amžinau

J. Tarbūno piešinys.

gyveniman, budėdami raminamės; nes ne 
kitaip turi būti. Bet kai negailestinga 
mirtis nuo mūsų atskiria jauną, vos gyve
nimo pradžioj pražydusį žmogų, — skaus
mas širdį veria. Sunku rasti paguodos, 
sunku nešti kančią.

Nelauktai, netikėtai mus gegužės m. 
7 d. 17 vai. apleido mūsų geras ir ener
gingas veikėjas

a. a. skautininkas 
BOGDANAS MANTVILA, 

vyriausio skautų štabo bendradarbis, 
Skautų Aido redakcijos sekretorius, dau
gelio komisijų narys.

Velionis gimė 1907 m. rugsėjo m. 29 d.
1927 m. pabaigė Telšių gimnaziją. Ke

lis metus buvo užsienyje ir studijavo Bel
gijos universitete. Paskutiniu laiku buvo 
mūsų Vytauto Didžiojo universiteto tech
nikos fakulteto studentas.

Į skautų organizaciją įstojo 1925 m. 
Telšiuose. 1926—27 m. išlaikė į visus pa
tyrimo laipsnius ir buvo pakeltas į skil- 
tininkus. Ėjo dr-vės adjutanto ir draugi
ninko pareigas. Dalyvavo iškylose ir sto
vyklose.

Baigęs gimnaziją ir išvykęs į užsienį 
dar aktyviau dalyvavo skautybės judėji
me. Nepertraukdamas ryšių su Lietuvos 
skautais, buvo priimtas į belgų skautų 
Baden-Powellio organizaciją. Dalyvavo 
žinomam tarptautiniam skautų vienete, 
kurio nariais buvo populiarių skautijos 
veikėjų iš viso pasaulio. Čia užsimezgė jo 
svarbios pažintys su skautybės vadais. 
Ten pradėjęs Lietuvos skautų propagan
dą, ją paskum labai išplėtojo ir nepapras
tai sėkmingai vedė ligi savo staigios mir
ties.

Su belgų skautais daug kartų stovyk
lavo, dalyvavo iškylose bei kelionėse ir 
su jais 1929 m. buvo nuvykęs į didžiąją 
tarptautinę skautų jamboree Anglijoje.

Nuo 1929 m. aktyviai bendradarbiavo 
Skautų Aide, kelius metus buvo redakci
jos nariu ir paskutiniu laiku redakcijos 
sekretorium. Jo įvairių rašinių per tą lai
ką buvo beveik kiekvienam Skautų Aido 
ir Skautų Vado numeryje.

1930 m. pakeltas į paskautininkio laips
nį.

1930—1932 m. buvo vyriausio skautų 
štabo reikalų vedėju. Kelis metus buvo 
vyr. sk. štabo užsienių dalies vedėjo pa
vaduotoju. Laikinai ėjo jūrų skautų sky
riaus vado pareigas.

1931 m. dalyvavo slavų skautų jambo
ree Čekoslovakijoje. 1932 m. vasarą buvo

A.fa. sktn. B. Mantvila.
Prancūzijoje, dalyvavo keliose prancūzų 
skautų stovyklose ir išklausė aukščiausius 
skautų vadų Gilwell kursus. 1932 m. su 
mūsų reprezentacine draugove, kaip jos 
vado padėjėjas, dalyvavo Estijos skautų 
tautinėj stovykloje. 1933 m. taip pat da
lyvavo tarpt, skautų jamboree Vengrijo
je ir tarpt, sk. vadų konferencijoje. Dabar 
buvo paruošiamosios komisijos, kuri ruo
šė Lietuvos skautų atstovavimą Latvių 
tautinėj stovykloje, narys.

Mokėdamas nemaža kalbų (prancūzų, 
rusų, lenkų, anglų ir k.) plačiai studijavo 
skautišką literatūrą ir pats turėjo susida
ręs nemažą tokių knygų bibliotekėlę. Jam 
buvo lengva kiekvieną klausimą studijuoti 
iš pirmųjų šaltinių. Turėdamas šviesų pro
tą, gyvą orientaciją, didelių gabumų ir 
pavyzdingą darbštumą, visam skautų va
dovybės darbe dalyvavo labai aktyviai ir 
visur turėjo svarų žodį.

Lietuvos skautų reikalais rašinėjo į 
anglų, prancūzų, belgų, vengrų ir k. laik
raščius.

Mūsų skautams ir vadams davė nema
ža naudingų rašinių ir labai svarbių ver
timų.

Išvertė: 1. lordo Baden-Powel
lio garsią knygą SKAUTŲ VADAS, 2. 
Roland Phillippso SKILČIŲ SIS
TEMA, 3. John Lewis KAIP VESTI 
SKILI}? ir k.

Paliko paruošęs rankraščių. Nespėjo 
apdirbti kelių specialybių vadovėlių. Bet 
už tai paliko didžiulį rankraštį ŽAIDIMŲ 
knygai, kurią ruošė kartu su sktn. K. D i- 
n e i k a.

Tokį šviesų ir gerą jaunuolį negailes
tingai likimas nulaužė pačiame žydėjime.

A. f A.
Neatgaivins Tavęs dabar tėvelių raudos 
Nei mylimos karščiausioj i malda, 
Gėlė gyvenimo taip nuostabiai išaugus 
Pačiam žydėjime likimo pakirsta. 
Dar mums Tavo žydrios akys 
Ir jaunas juokas skamba linksmai, 
O Tu guli gyvybės nebetekęs, 
Ir į mus, į sielvartą žvelgi ramiai. 
SudievuI Susitiksime gal dausų kelionėj— 
Naujoj srovėj gyvybės amžinos. 
Bet kol silpni esam šio pasaulio žmonės- 
Mūs širdys ligi karsto dėl Tavęs raudos.

Mar. Valytė.
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Ir liūdna procesija jį V.8. Kauno gatvė
mis lydėjo paskutinį kartą į amžino po
ilsio vietą — į kapus. Prie vyriausio skau
tų štabo buklo atsisveikinimo žodį ilga
mečiu! veikėjui pasakė Šefo pavaduotojas 
dr. J. Al e k n a. Kapinėse po įspūdingos 
laidojusio kunigo kalbos, skautišką pasku
tinį sudiev savo bendradarbiui pasakė vy

riausias skautininkas pulk. Šarauskas. 
Draugų žemėmis užkastas, artimųjų gailiai 
apraudotas paliko jo kūnas tūnoti ten.

O jo šviesi atmintis ilgai jaudins jo 
artimuosius ir draugus.

V.8. lydint į amžiną poilsio vietą a. a. 
B. Mantvilą, gražų skautų vadovybės vai
niką nešęs ir prie kapo jautriai gailėjęsis 
savo draugo ir bendradarbio, V.9 d. 10 
vai. išsiskyrė su šiuo pasauliu ir

PASKTN. JULIUS TARBŪNAS, 
vyriausio skautų štabo ir Skautų Aido 
bendradarbis.

Juliukas gimė 1910 m. kovo m. 19 d.
Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Nuo 1931 

lankė Meno mokyklą Kaune.
Į skautų organizaciją įstojo 1923 m. 

Šiauliuose. Išlaikė į patyrimo laipsnius. 
.Įgijo specialybių. Dalyvavo keliose Šiau
lių tunto stovyklose.

1932 m. mūsų reprez. draugovėj nuvy
ko į Estijos skautų tautinę stovyklą. Su 
tokia pat mūsų draugove buvo tarptauti
nėj skautų jamboree Vengrijoje 1933 m.

Būdamas gabus piešėjas ir prityręs 
skautas į stovyklos gyvenimą įnešdavo 
daug skoningo pasipuošimo dalykų. Jo 
darbai — gyvos dekoracijos stovyklose 
buvo labai populiarios ir 1932 m. estų 
taut, stovykloje ir 1933 m. tarpt, jambo
ree. Kai kurių darbų nuotraukas persi
spausdino žinomi laikraščiai bei žurnalai.

Paskutiniu laiku buvo vyr. sk. štabo 
mokslo ir propag. dal. instruktorium. 
Iliustravo kelias skautiškas knygas, daug 
kartų Sk. Aidas dėjo jo piešinių (virše
liuos ir tekste). Iliustravo sk. B. Mantvi- 
los ir sk. K. Dineikos ruošiamą ŽAIDIMŲ 
knygą.

Kaip skautas a. a. J. Tarbūnas buvo 
pavyzdingas. Meno mokyklos studentams 
ii darbštumu buvo pavyzdys. Gi skautiš- 
kan gyveniman įnešdavo daug šilumos, 
džiaugsmo ir įvairumo.

Sktn. B. Mantvila ir psk. J. Tarbūnas 1932 
m. Estijos skautų tautinės jamboree mūsų 
stovykloje prie reprezentacinės palapinės.

Jis stovykloje ir piešėjas, artistas, 
dailininkas ir prityręs stovyklautojas. Vi
sur jo pilna, visur jis laukiamas. Juliuk, 
Džingala, — nuolat kviesdavo draugai. 
Jis amžina šypsena.

Ir klastingos Nevėžio bangos, nukir- 
tusios jo gyvenimo siūlą, nenuėmė Juliš- 
kos šypsenos; jis ir karste tebešypsojos

Tebūnie lengva Tėvynės žemelė Jums, 
brangūs Jos mylėtojai ir gražūs Jos žiedai.

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis.

Piešė (1934 m. bal. m.) J. Tarbūnas. Iš linoleumo piaustė Valys.
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Opiu reikalu.
Malonios ir gražios pavasario 

dienos mus traukte traukia iš kam
barių į aikštes, iš miestų į miškus 
ir pievas. Atgimstančio pavasario 
mes laukiam, o sulaukę visa jau
nystės jėga mes veržiamės į jo kve
piančią šviežumą. Smarkiau su
plakusi širdis gainioja mūsų akių 
žvilgsnius ir miklina mūsų kojas 
ieškoti ir pasirinkti pačių gražiau
siųjų ir įspūdingiausiųjų pavasario 
malonumų. Mūsų nepatenkina vie
na miško žaluma, mes ieškome kal
nelių, slėnių, šlaitų... Ir to neužte
kę, mes bėgame j paežeres ir ža
vingas upių pakrantes, skubėdami 
pasinerti gaivinančioj pavasario 
dovanoj, užgrūdinti ir sustiprinti 
žiemos nukalintus mūsų jaunus 
raumenis.

Taip, brangūs skautai, pavasaris 
mums atneša daug gražių dovanų ir 
negailėdamas jų mums teikia. Ta
čiau, kartais nemokėdami tų dova
nų priimti, mes ir didelės širdgėlos 
susilaukiame. Čia turiu galvoje 
mūsų santykius su vandeniu.

Skautai — dideli vandens bičiu
liai. II p. laipsnio programos 7 § 
reikalauja „mokėti nuplaukti met
rų skaičių, atitinkantį plaukėjo 
metų skaičiui", I p. laipsnio progr. 
11 § — „mokėti valdyti laivą, vie
nam nuplaukti ir grįžti 3 km", yra 
gelbėtojo, irkluotojo, jūrininko, 
plaukėjo sunkios specialybės, spe
ciali vandens skautų šaka (Lietu
vos Skautų Brolijos Statutas 39, 
40, 44, 51, 53 psl. psl.). Iškylauto
jams ir stovyklautojams statomas 
griežtas reikalavimas pasirinkti 
tokias vietas, kad arti būtų upė, 
ežeras ar jūra maudytis ir praustis. 
Mūsų brangusis Skautų Aidas kas 
malonų pavasarį be atsikvėpimo 
ragina keliauti baidarėmis ir valti- | 
mis mūsų krašto upėmis ir ežerais, 
moko, kaip tas keliones organi
zuoti ir pačias baidares pasidaryti, 
skiria vertingų dovanų premijoms 
už pavyzdingesnes keliones ir t. t. 
Tai ar bereikia didesnių vandens 
bičiulių?

Mes dideli ir nuoširdūs vandens 
bičiuliai, tik kartais neatsargūs ir 
neprotingi. Ir štai dėl ko: nemokė
dami plaukti arba turėdami silpną 
širdį maudomės giliose, neištirto-

Iš skautų darbų.
Laisvu laiku skautai keliauja. Nori 

gerai pažinti tėvynę, džiaugtis jos gro
žybėmis. Keliaudami fotografuoja, veda 
kelionės užrašus, ką-ne-ką nusipiešia. 
Štai jums piešiniai iš vieno skauto už
rašų knygutės. Jūs taip pat galite gerų 
ir įdomių dalykų į savo užrašų knygutę 
įdėti.
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se vietose, dažnai tuščios garbės 
skatinami rizikuojame, norėdami 
perplaukti didesnius gilius atstu
mus, kartais net neišmintingai ir 
papokštaujame, ypač mėgstame pa
gąsdinti ir panardyti nemokančiuo
sius plaukti ir k. Visi gerai žinome, 
kad vanduo yra klastingas ir kas 
metai pareikalauja daug aukų. 
Žymiai sumažėtų aukų skaičius, jei 
patys žmonės rūpestingiau ir pro
tingiau elgtųsi vandeny. Juk dėl 
žmonių skendimo negalima visos 
kaltės suversti vien tiktai pašalinės 
pagalbos trūkumui.

Tiesa, mūsų skautų organizuoto
se stovyklose, ačiū Dievui, dar nė
ra buvę atsitikimo, kad paskęstų 
skautas. Bet gi ir mūsų organiza
cija turi skaudžių vandens aukų, 
žuvūsių privačių, neorganizuotų 
būrelių maudymosi metu. Tas kaip 
tik parodo, kad ir mūsų skautai 
kartais per mažai atsargiai naudo
jasi vandens malonumais, kad ir 
mūsų skautų tarpe yra rizikingų ir 
azartiškų berniukų. Iš to tenka 
padaryti štai kokia išvada: jeigu 
iki šiol stovyklose neįvykdavo 
vandens nelaimių, tai, tur būt, tik 
rūpestingos priežiūros ir apsaugos 
dėka.

Artėjant šios vasaros stovyk
loms, nuoširdžiai norim paraginti 
mūsų skautus pačius būti rūpestin- 
gesnius ir atsargesnius vandeny. 
Kad mūsų stovyklų tuo atžvilgiu 
laimė pareitų ne tiek iš vadovy
bės organizacijos ir priežiūros pu
sės, kiek iš jūsų pačių atsargumo 
ir rūpestingumo; kad išleisdami jus 
stovyklon jūsų tėveliai tikrai ga
lėtų jumis pasitikėti ir dėlto per 
visą tą laiką būtų ramūs, nesiner- 
vuotų; kad pačiose stovyklose ir 
jūsų stovyklų vadai jumis pasitikė
tų, duodami nurodymus ir įsaky
mus, kaip kur elgtis, žinodami, kad 
tikrai ir tiksliai juos išpildysite.

O stovyklų vadams ir organiza
toriams taip pat norim priminti, 
kad ir šiais metais stovyklose mau
dymosi metu būtų organizuota tin
kama apsauga:

1. maudymosi vieta turi būti rūpes
tingai parinkta, gerai ištirta ir būtinai ap
tverta virvėmis;

2. maudymosi metu valtyje turi bu
dėti pasirengęs gelbėtojas;

3. maudymuisi turi būti paskirtas tam 
tikras laikas, o kitu laiku maudytis, ypač 
paskiriems asmenims, turi būti griežčiau
siai uždrausta.

Stovyklos ir vandens sportas 
yra mums labai brangūs dalykai. 
Nelaimės mums gali labai sutruk
dyti tų pramogų ir užsiėmimų plė
timą skautų tarpe. O pasisekimas 
ir laimė šiuo atžvilgiu mūsų ran
kose! Sktn. K. Palčiauskas.

offlusų šių metų foto konkursas.
Lietuvių žemė — lietuvių buitis.

Mūsų tėvynė yra taip pat graži ir įdomi, 
kaip ir, kiti kraštai, nors pas mus ir nėra 
nuostabiŲ gamtos arba technikos kūriniy. 
Lietuvoje yra daug kitokio, savotiško gro
žio, kurio, deja, mes dažnai nepastebime 
arba jei pastebime, tai nemokame jo viešu
mon iškelti, kitiems parodyti. Del to mes ir 
manome, kad gražu tik kitose šalyse, kur nors 
ten Italijoj, Šveicarijoj ar kitur užsieniuose, 
tuo tarpu kai kity krašty žmonės, patekę į 
mūšy šalį, negali atsigėrėti jos grožiu, pav , 
Neringa. Kadangi fotografija yra viena iš 
geriausly priemoniy savo krašto grožiui at
vaizduoti, norėdami paskatinti savo skai
tytojus labiau pažinti savo tėvynę — jos 
gamtovaizdį Ir žmones — ir daugiau susi
domėti foto menu, šią vasarą ruošiame di
džiulį foto konkursą tema Lietuvių žemė — 
lietuvių buitis.

Tema, kaip matyti iš pavadinimo, apima 
dvi didžiules sritis. Pirmąją — 11 e t u v i y 
žemė — sudaro visa tai, kas parodo, kaip 
atrodo mūšy kraštas. Čia įeina Lietuvos 
gamtovaizdis su jo charakteringais pažy
miais (miškai, upės, upeliai, ežerai, pilia
kalniai ir kt.); senyjy Ir dabartiniy lalky ar

CKoafeucso sątggos.

1. Šiame konkurse gali dalyvauti visi Skautų Aido prenumerato
riai ir skaitytojai, išskyrus redakcijos narius.

2. Nuotraukų skaičius neaprėžtas — kiekvienas gali siųsti tiek, 
kiek nori.

3. Galima siųsti įvairaus formato kopijas arba padidinimus iki 
18X24 cm. Didesnių, kaip 18X24 cm., siųsti negalima. Siunčiant padi
dinimus reikia pridėti ir originalaus didumo kopiją.

4. Nuotraukos gali būti prilipdytos prie kartono ar palaidos. Ne
galima nuotraukų spalvoti, tonuoti, retušuoti, apskritai, „gražinti“.

5. Kiekvienos nuotraukos antroje pusėje turi būti pažymėti šie 
daviniai: a) autoriaus slapyvardė ir atsiųstų konkursui nuotraukų skai
čius; b) nuotraukos pavadinimas, t. y., tai, kas joje atvaizduota; c) objek
tyvo pavadinimas; d) negatyvinės medžiagos pavadinimas. Pavyzdžiui: 
„Milžinas 8*), Zapyškio bažnyčia, objektyvas Zeisso „Tessar“, plokštelė 
Agfa „Isochrom“.

6. Visas nuotraukas reikia sudėti į voką, kurį užadresuoti šiaip: 
Skautų Aido redakcijai (foto konkursui), Kaunas, Nepriklausomybės 
aikštė 4“. Be to, į šį voką dar reikia įdėti kitą voką, ant kurio pažymėti 
5 punkte nurodytu būdu slapyvardę, pav.: „Milžinas 8“. Šiame voke 
turi būti įdėtas raštelis, kuriame būtų pažymėta autoriaus slapyvardė, 
konkursui atsiųstų nuotraukų skaičius, tikroji pavardė, vardas ir adresas.

7. Nuotraukoms išsiųsti paskutinis terminas 1934.X.15. Tie vokai, 
kurie turės vietinio (kur autorius gyvena) pašto antspaudą su data 
1934.X.15., bus laikomi laiku išsiųstais. Vėliau išsiųstieji nebus priimti.

8. Už geriausias nuotraukas bus skiriamos dovanos, kurios pa
skelbiamos Skautų Aido 11 nr. Konkurso rezultatams įvertinti bus su
daryta iš specialistų jury komisija. Jos sprendimas galutinis.

9. Premijuotos nuotraukos lieka autoriaus nuosavybė, tik Skautų 
Aidas pasilieka sau teisę jas spausdinti visuose savo ir Lietuvos skautų 
sąjungos leidiniuose.

10. Nepremijuotos nuotraukos bus grąžintos autoriams, jei bus 
įdėta tam reikalui pašto ženklų. Pašto ženklus reikia įdėti į tą voką, į 
kurį įdedamas adresas. Pašto ženklų neįdėjus, nuotraukos liks Skautų 
Aido redakcijoje ir už jas atsakomybės redakcija neima. Taip pat 
Skautų Aidas neatsako už dingusias kelyje nuotraukas.

*) „Milžinas 8" reiškia, kad šis autorius konkursui atsiuntė iš viso 8 nuotraukas.

chitektūra (bažnyčios, koplytėlės, paminklai, 
kryžiai, antkapiai ir kt.); sodybos viensė
džiuose, sodžiuose, miesteliuose (gyvena
mieji trobesiai, svirnai-klėtys, charakterin
gos daržinės, kūtės ir kt.); tipišky Lietuvos 
gyvuliy, paukščiy ir augaly pasaulis.

Antroji temos dalis — lietuviy bui
tis — apima visatai, kas parodo lietuvius 
ir jy gyvenimą. Tai bus: atskiry mūšy tau
tos šaky (aukštaičiy, žemalčiy, kapsy, dzū- 
ky ir kt.) charakteringi tipai, pradedant vai
kais, baigiant seneliais; amaty atstovai 
(kurpiai, puodžiai, kalviai, staliai ir kt.); se
noviniai rūbai; senovės Ir dabarties audi
niai (rankšluosčiai, kaklaryšiai, staltiesės Ir 
kt); tautodailės kūrinėliai; įrankiai ūkyje, 
amatuose, prekyboje, pramonėje, susisieki
me; liaudies papročiai, šventės, žaidimai; 
darbas visose gyvenimo srityse; lietuvis 
poilsyje, sporte, kelionėje ir kitur.

Mūsų nuomone, ši tema yra tokia plati, 
kad kiekvienas foto mėgėjas gali šiame 
konkurse dalyvauti. Nurodyti visas sritis, 
kur galima rasti Lietuvą ir lietuviy gyveni
mą atvaizduojančiy motyvy, sunku.
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Didžiulė skautų ir skaučių šventė Kaune V.6.
Šv. Jurgio, Motinos Dienos ir Kauno tunto 15 metų 

sukakčių minėjimas.
Iškilmėse dalyvavo mūsų Šefas Respub. Prezidentas 

ANTANAS SMETONA.
Lietuvos skautų sąjungos Kauno 

rajono tuntas, švęsdamas pasaulio 
skautų patrono šv. Jurgio šventę 
ir kartu minėdamas motinos die
ną, gegužės mėn. 5 ir 6 d. d. iš
kilmingai minėjo 15 m. Kauno tun
to įsikūrimo sukaktuves.

Šeštadienio pavakare visi Kau
no skautai, grojant muzikai, gražia 
eisena per Kauną nuėjo pasveikin
ti visos Lietuvos skautų Šefą — 
Tautos Vadą Antaną Smetoną. Iš 
prezidentūros sodelio skautai nu
žygiavo Karo muziejaus sodelin, 
kur pagerbė žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir dalyvavo vakarinėse vė
liavos nuleidimo iškilmėse. Vaka
re prie dainų estrados Petro Vilei
šio aikštėje buvo iškilmingas lau
žas. Prie laužo pasakė kalbas: Lie
tuvos skautų s-gos Šefo pavaduo
tojas skautams remti draugijos 
pirmininkas dr. J, Alekna, vyriau
sias skautininkas pik. J. Šaraus- 
kas, sktn. Itn. Kazakevičius ir kt. 
Kalbėjusieji nupasakojo, kaip Kau
no tuntas kūrėsi, ir reiškė džiaugs
mo dabar gražiai išaugusiu Kauno 
tunto veikimu. Čia pat paaiškėjo, 
kad šiame lauže dalyvauja ir trys 
tunto vienaamžiai — vyr. sktn. dr. 
J. Alekna, maj. vyr. sktn. V. Šen- 
bergas ir vyr. sktn. dr. D. Kesiū- 
naitė. Jų nuopelnus tunto ugdymui 
ir plėtojimui iškėlė vyriausias skau
tininkas pulk. J. Šarauskas, o skau
tai ir skautės juos nuoširdžiai džiū
gaudami pasveikino specialiais šū
kiais.

Laužas buvo sukurtas P. Vilei
šio aikštėje prie dainų švenčių tri
būnos. Pilna tribūna skautų. Įspū
dinga buvo žiūrėti iš tolo tamsu

Prie laužo ...

mos į tribūnoje sėdinčių skautų 
liepsnos nuspindintus veidus ir di
rigento paaukštinime sekti lauža- 
vedžio silueto energingus judesius. 
Dainos, šūkiai, vaidinimai suteikė 
skautams ir susirinkusiems kau
niečiams malonaus džiaugsmo. 
Laužą vedė sktn. V. Kviklys ir 
psktn. H Lukaševičius. Prie laužo 
padainuota skautiškų dainelių, su
vaidinta skautiško gyvenimo vaiz
delių. Skautų laužo žiūrėjo daug 
kauniečių.

Sekmadienį, pakėlus vėliavą, 
šventės iškilmės prasidėjo pamal
domis Kauno Įgulos bažnyčioje. 
Pamaldas laikė ir pasakė pamoks
lą vyriausias kariuomenės kape
lionas kun. VI. Mironas. Pamaldų 
metu giedojo Įgulos bažnyčios cho
ras, J. Dambrausko diriguojamas, 
gusarų orkestrui pritariant. Po pa
maldų visi skautai nužygiavo Pet
ro Vileišio aikštėn, kur buvo skau
tų paradas. Į iškilmes teikėsi at
vykti ir pats skautų Šefas — Resp. 
Prezidentas Antanas Smetona. Jį 
skautai pasitiko didžiuoju saliutu. 
Atvyko taip pat ponia Sofija Sme
tonienė, ministeris pirmininkas 
Juozas Tūbelis su ponia, švietimo 
ministeris inž. K. Šakenis su ponia, 
krašto apsaugos ministeris pik. B. 
Giedraitis, vidaus reik, ministeris 
pik. S. Rusteika, vyriausias kariuo
menės kapelionas kun. VI. Miro
nas, Kauno burmistras A. Merkys, 
vidaus reikalų ministerijos genera
linis sekretorius pik. B. Štencelis, 
generolai Šniukšta ir Vymeris, 
Kauno komendantas pik. Itn. Pr. 
Saladžius ir visa eilė kitų aukštų 
svečių. Visose šventės iškilmėse

Kauno skautų tunto 15 metų sukakties šventė: 1 Šeštadienį (V.5.), šventės išvakarėse, buvo skautų-čių laužas, kuriame dalyvavo, be skautų, dar ir gausinga Kauno visuomenė. Šventės die
ną Petro Vileišio aikštėn susirinko skautai. 2) Iš rikiavusius skautus, skautes ir vilkiukus-paukštytes, vyriausio skautininko pulk. vyr. sktn. J. Šarausko ir skaučių vadės vyr. sktn. S. 
Čiurlionienės lydimas, apėjo Lietuvos skautų Šet s Valstybės Prezidentas A. Smetona. 3) Naujai pakeltieji ir apdovanotieji sveikinami. 4) Skautai rikiuotėje klausosi kalbų. 5) Lietuvos 
skautų Šefas Valstybės Prezidentas su šefo pavai otoju d-ru Alekna (dešinėje nuo Prezidento), skaučių vade S. Čiurlioniene, švietimo ministeriu Šakeniu :r vyr. skautininku pulk. Šarausku 

(kairėje t o Prezidento) priima skautų paradą. 6) Išsirikiavę skautai didžiuoju saliutu gerbia savo Šefą.

dalyvavo ir aukštoji Lietuvos skau
tų sąjungos vadovybė: skautų Šefo 
pavaduotojas ir skautams remti 
draugijos pirmininkas dr. J. Alek
na, vyriausias skautininkas pik. J. 
Šarauskas, skaučių vadė Sofija 
Čiurlionienė-Kymantaitė, vyriau
siojo skautų štabo nariai.

Iškilmių pradžioje buvo perskai
tyti skautų s-gos Šefo aktai, pagal 
kuriuos skautų ordinais apdovano
ti ministerial inž. K. Šakenis ir dr. 
D. Zaunius, švietimo viceministe- 
ris Ant. Daniliauskas ir Kauno 
burmistras A. Merkys; visa eilė 
skautų pakelta į aukštesnius skau 
tų laipsnius. Į skautus kalbėjo 
skautų Šefas — Tautos Vadas An
tanas Smetona. Po jo kalbos buvo 
tautos himnas. Savo mylimam Še
fui — Valstybės Prezidentui An
tanui Smetonai skautai iškėlė di
deles ovacijas.

Sukaktuvių šventės iškilmės pa
sibaigė įspūdingu visų Kauno ra
jono tunto skautų 20 min. trukusiu 
paradu. Parade dalyvavo visų ša
kų skautai. Paradas padarė labai 
gražų įspūdį.

Išvykstantį skautų Šefą — Vals
tybės Prezidentą Antaną Smetoną 
ir kitus svečius skautai palydėjo 
špaleriais ir ovacijomis.

GERIAUSIAS ŽMOGUS YRA TAS, 
KURIS STENGIASI TOBULĖTI, O LAI
MINGIAUSIAS TAS, KURIS JAUČIA, 
JOG TOBULĖJA.

^Pašėlusiai įspūdingas šoenlės minėjimas.
Feljetonas.

Draugininkas parašė ir atspausdinęs 
ant šapirografo išsiuntinėjo abiem savo 
skiltininkam tokio turinio aplinkraštį:

„Ar jūs žinot, kas buvo šv. Jurgis? 
Jis nebuvo, kaip šv. Povilas, apaštalu, 
nevadovavo jokiai vyrų apaštalavimo 
draugijai, bet buvo jei ne gusarų pulko 
vadu, tai šiaip kažkas panašaus. Remda
masis tuo, kas aukščiau pasakyta, skel
biu skiltininkų žiniai, kad jis yra pasaulio 
skautų Patronas, ir todėl griežtai įsakau 
visiems dr-vės skautams sekti jo pėdo
mis. Jei kas šitaip nedarytų, tai pavedu 
skiltininkams per 24 valandas išbraukt iš 
draugovės. Ta pačia proga pranešu, kad 
balandžio 23 d. bus paminėjimas sekančia 
tvarka: 8 vai. prie štabo visiems skautams 
dalyvaujant pakels K. vėliavą. Jei skau
tai neatvyktų, kaip gyvenimo praktika 
parodė, tai K. vienas tą pareigą atliktų. 
10 vai. — pamaldos bažnyčioje (skautai 
organizuotai atvyksta su maldaknygėmis). 
12 vai. — iškilminga sueiga, kur aš pats 
pasakysiu prakalbą apie artimo meilę. 
Vakare — vakarėlis pas adjutantą“.

(pasirašė) — Draugininkas.
Vado žodis — šventas dalykas. Taigi 

iš ryto 8 vai. prie štabo draugovė, kad 
ir nepilnam sąstate, atvyko pakelti vė
liavą. Stigo tik draugininko, vieno skil- 
tininko ir šiaip sau eilinių skautų. Atvy
kusią draugovės vadovybę iš vieno skil- 
tininko ir 2 paskiltininkių adjutantas iš
rikiavo, liepė skiltininkui atraportuoti ir, 
įsakęs visais trims balsais giedoti himną, 
pradėjo kelti vėliavą. Bet čia susipainiojo 
virvės, ir vėliava susisukę. Skiltininkas 
ir abu paskiltininkiai jau baigė giedoti 
himną, o vėliava dar nei iki pusės stiebo 
nepasikėlė. Bet šalto kraujo adjutantas 
rado išeitį: atsigrįžęs į rikiuotę padavė 
komandą:

— Giedokit: „Mes be Vilniaus nenu
rimsim!“ — ir kėlė vėliavą toliau. Bet kai 
ir tos giesmės paskutinį punktą užvedė 
tenoru skiltininkas, adjutantas nerviškai 
temptelėjo ir virvė trūko, — adjutantas 
išėjęs iš pusiausviros sušuko:

— Dainuokit „į kovą, į kovą"! — Tuo 
momentu, kaip tik atėjo draugininkas, 
kuris padėjo surišt virvę ir, kai sukoman
davo „pagerbta!", — vėliava jau plevėsa
vo ant stiebo ir joje iš viso tebuvo tik 
dvi didesnės skylės.

Tai pirmas programos punktas ir įvy
ko. Su pamaldom taip pat viskas tvar
koj. Visi skautai (kad ir pavėlavo) susi
rinko bažnyčion, pats draugininkas tar
navo mišiom.

Baisiai iškilminga buvo tai iškilmin
goji sueiga. Draugininkas sakė vieną va
landą ir 15 minučių prakalbą, kurios ve
damoji mintis buvo ta, kad šv. Jurgis 
buvo raitelis ir be to mylėjo artimus, 
taigi ir visi skautai turi mylėti visus savo 
artimus, neišskiriant nei matematikos 
mokytojo. Prieš galą, pacitavęs dar Mai
ronį, Ad. Mickevičių bei kitus, užbaigė 
kažkokiu aforizmu apie gerą nuotaiką. 
Po to dar sekė įsakymai, kapitono pa
skaita, kimo žaidimas, o baigiant dar no
rėjo „bekonų“ skiltis suvaidinti ritierį su 
slibinu, bet kadangi turėjęs vaidinti ri
tierį skilties paskiltininkis su futbolu 
buvo išmušęs gimnazijos langą, tai inspek
torius jį už tai pasodino po pamokų. 
Taigi publikai buvo parodytas tik iš 
druskinių ir zuperinių maišų sudarytas 
slibinas, o patį ritierį draugininkas žadėjo 
parodyt kitą kartą.

Kiek prasčiau išėjo su paskutiniu pro
gramos numeriu — savybės vakarėliu.

NORI SUSIRAŠINĖTI.
Norintieji užmegsti su jais korespon

denciją tegu kreipiasi į vyr. sk. štabo 
užsienių dalį.

1) PAULS ANNS. Baznicas 20. Dubulti 
(Latvija), pageidauja susirašinėti vokiečių 
ar latvių kalbomis.

2) HARRY MYERS. 56 Huddersfield 
Rd. Mirfiela. Yorkshire. (Anglija).

3) A. LORENTE. Salitre 7. 2. Carta
gena (Ispanija), jis nori mainytis pašto 
ženklais.

Abu pastarieji pageidauja susirašinėti 
anglų k.

Ar jau luri baidau?
Jei ne, tai gali ją gauti skau

tiškų reikmenių tiekimo sky
riuje. Kaunas, Nepriklau

somybės a. 4, tel. 40-71.
Atsiimant vietoje kaš

tuoja 90 lt. O vien griau
čiai su irklais tik 55 lt. Užsa
kant įmokama 50 lt ; atsi
imant likusieji — 40 lt. Baida
rės dvivietės. Tonažas 300 kg.

Dar pusvalandis prieš paskelbtą laiką su
sirinko visa draugovė, atėjo net tie, ku
rie į vėliavos pakėlimą nesuspėjo. Vos 
tik pirmieji programos garsai suvirpėjo, 
kai į adjutanto būstą ėmė veržtis 5 kla
sės gimnazistų banda. Draugininkas pro
testavo ir be jokių ceremonijų stūmė juos 
lauk, o šie įrodinėjo, kad jie yra skau
tiškų idėjų rėmėjai, ir todėl galį daly
vauti. Bet, kai apsvarsčiusi reikalą, visa 
draugovė nutarė vienbalsiai penktokus 
vis dėlto išprašyt, tai tie pasiskundė gim
nazijos inspektoriui. Ir taip po pusvalan
džio atsidarė durys ir tarp jų visoj savo 
didybėj atsistojo inspektorius. Kilo baisi 
panika. Pro langus ir visus išėjimus vie
nas per kitą grūdosi Patrono šventės mi- 
nėtojai, tik vienas adjutantas ramiai sau 
suko patefoną, net nepastebėjęs kas įvy
ko, bet kai atsigrįžęs pamatė inspekto
rių ir išbalo.

Tuo ir baigėsi minėjimas. Už kelių 
dienų pasirodė Skautų Aide korespon
dencija, kur buvo parašyta, kad draugovė 
baisiai įspūdingai paminėjo IV.23, o savu 
ruožtu pedagogų taryba išnešė tokį nu
tarimą: „savybės vakarėlio dalyviams pa
rašyt iš elgesio po 4, o kapelmeisteriui, 
pagautam prie patefono — 3“. Na, o 
gimnazijos p. direktorius, kaip nuoširdus 
dr-vės rėmėjas, paskyrė dr-vei globėju 
matematikos mokytoją.

Henr. Ablauchas.
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HUSU SEINUS NRUJIEN

SKILTININKŲ SĄSKRYDIS 
KAUNE.

III- čias skiltininkų sąskrydis 
įvyksta Kaune gegužės m. 20 ir 
21 d. d., kuriame dalyvaus Kau
no, Kėdainių ir Kaišiadorių r. 
tuntų ir Jurbarko m. skiltinin- 
kai.

IV- as ir V-as skilt. sąskrydžiai 
numatomi rudenį, mokslo me
tams prasidėjus, Marijampolėje
— suvalkiečiams ir Klaipėdoje
— žemaičiams. Į Klaipėdos skil
tininkų sąskrydį galės vykti iš 
visų tuntų norintieji skiltininkai, 
nors jie būtų dalyvavę ir kituo
se sąskrydžiuose.

VADŲ KURSAI.
Skautų vadų kursų beveik visi 

dalyviai rašomuosius darbus jau 
parašė ir vadų rengimo daliai 
prisiuntė. Neparašiusieji ragina
mi greičiau baigti rašyti ir pri
siųsti. Kuršininkų stovykla įvyks 
birželio m. 20—30 d. d.
DRAUGININKŲ SĄSKRYDIS.

Yra projektuojama rudenį su
kviesti visų Lietuvos skautų 
draugininkų sąskrydį Kaune.
IR LATVIAI MŪSŲ PAVYZ

DŽIU.
Įkurtas Latvijos skautų tautinis 

komitetas.
Gegužės m. 9 d. prezidentui 

A. Kviesiui pirmininkaujant io 
pily įvyko vyriausybės atstovų, 
rinktinių mokslo žmonių ir vi
suomenės atstovų susirinkimas, 
kuriame buvo aptartas Latvijos 
skautų organizacijos sustiprini
mo klausimas. Nutarta suteikti 
skautų organizacijos veikimui 
tvirtesnė ir pastovesnė bazė. 
Tuo tikslu organizacija priskir
ta Švietimo Ministerijos globai 
ir sudarytas Latvijos skautų 
tautinis komitetas, su A. Kvie
siu, Valstybės Prezidentu, Lat
vijos skautų organizacijos gar
bės prezidentu, priešaky.

Kitame nr. duosime smulkes
nių žinių.

SKAUTŲ VADAS.
Jau išėjo pavasarinis nr. VI. 

pradžioje išeis Skautų Vado va
saros nr.

STOVYKLAUSIME.
Vadų rengimo dalis atskiru 

aplinkraščiu yra paraginusi

Vilkijos skautai-ės ir vadai.

Musų brangiems bendradarbiams
skin. Bogdanui Mantvilai

ir
psktn. Juliui Tarbūnui

mirus
liūdi vyriausias skautų štabas 

ir Skautų Aidas

————i—
Netikėtai mirus musų idėjos broliui

Bogdanui Mantvilai, 
jo artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Telšių skautai ir rėmėjai.

skautų vadus, ypatingai skilti- 
ninkus, skaitlingai dalyvauti šios 
vasaros stovyklose. Stovyklose 
skiltininkai turės praeiti tam 
tikrą lavinimosi programą, ku
rią vadų r. dalis išsiuntinės vi
siems stovyklų viršininkams 
vykdyti. Tam tikslui yra ren
kamos žinios, kas vadovaus sto
vykloms.

PLANERISTŲ KURSAI.
Lietuvos Aero Klubas ir šie

met vasarą Nidoj ruošia plane- 
ristų kursus. Planerių sportu 
domisi ir skautai. Jei kas skau
tų norėtų tuose kursuose daly
vauti ir, kaip aras, virš Nerin
gos kopų skrajoti, gali kreiptis 
į vyr. sk. štabą. Reikės mokėti 
nedidelis mokestis. Visos sąly
gos pranešamos aplinkraščiais.

Į LATVIJĄ VYKSIME.
Viskas kaštuos apie 75 lit. 

Paruošiamoji stovykla, maždaug 
nuo liepos m. 12 d., įvyks ne
toli Šiaulių (arčiausia vieta vi
siems susirinkti).

Norintieji vykti turi skubėt 
užsirašyti.
VYRIAUSIAS SKAUTININKAS 

PANEVĖŽY.
IV.29. visas Panevėžio tuntas 

renkasi vyrų gimnazijos kieme, 
pamažu tvarkosi, rikiuojasi. Stai
ga atvyksta Vyriausias Skauti
ninkas J. Šarauskas. Visiems pa
kyla nuotaika ir, pakėlę skau
tišką vėliavą, karių-moksleivių 
orkestrui grojant, linksmi žy
giuoja į katedrą. Šv. Mišių me
tu daugelis skautų priima Šv. 
Komuniją.

5 v. p. p. sueiga, Į sueigą at
vyksta Vyriausias Skautininkas, 
sk. r. dr. pirmininkas p. Staške
vičius, skautų rėmėjai, tėvai, 
mokytojai ir k.

Programa įvairi ir įdomi. Tarp 
kita paskelbti Panevėžio skautų 
draugovių konkurso rezultatai: 
daugiausia taškų surinko I D. L. 
K. Kęstučio dr-vė, kuri šiais 
metais laikoma pirmąja ir ge
riausiąją draugove Panevėžy. 
Šiam laimėjimui pažymėti, ant 
draugovės vėliavos, apdovano
tos ordinu Už Nuopelnus, koto 
prikalta sidabrinė plokštelė su 
atitinkamu parašu.

Po oficialiosios dalies skautus 
gražiai ir labai nuoširdžiai pa
sveikino dabar Panevėžy apsi
gyvenęs p. Matas Gigonis. Nu
leidus vėliavą, panevėžiečių my
limas ir gerbiamas skautų rėmė
jas ir gimn. direktorius Lindė- 
Dobilas skaitė labai įdomią, Šv. 
Jurgio šventės progai pritaiky
tą paskaitą, po kurios buvo su
eigos linksmoji dalis. Svečiai, 
kaip visa sueiga, taip ir links
mąja dalimi buvo žavėte suža
vėti!

Apskritai, ši šventė praėjo la
bai įspūdingai: tuntas gražiai 
Panevėžio visuomenei pasirodė 
rytą per visą miestą žygiuoda
mas į Katedrą, puikiai pavyko 
iškilminga sueiga, o Vyriausiojo 
Skautininko atsilankymas pakė
lė pačių skautų nuotaiką.

S. V.

Kuriam pirmąjį laužą.

KĖDAINIAI.
Kėdainiečiai Šv. Jurgio šven

tę minėjo IV.23. Tą dieną Šv. 
Jurgio bažnyčioje atlaidai ir su
važiuoja daug žmonių. IV.22. 
skautai-ės priėjo išpažinties, o 
kitą dieną priėmė Švenčiausiąjį. 
Pamaldos buvo Šv. Jurgio baž
nyčioje. Po pamaldų Lukšio ir 
Birutės dr-vės, vilkiukai-paukš- 
tytės su orkestru nužygiavo į / 
parko aikštę, kur įvyko iškil
minga sueiga. Sueigoj apie 20 
skautų-čių ir apie 30 vilk.- 
paukšt. davė įžodį. Oras pasi
taikė gražus, tai ir sueigon atsi
lankė nemaža svečių. Vakare 
gimnazijos salėje buvo vakaras. 
Buvo įscenizuota stovyklos lau
žas, o skautės pašoko baletą, 
vilkiukai-paukštytės — „Gno
mų" šokį. Iš Kauno buvo atva
žiavęs vyr. sk. štabo atst. psktn. 
Paliulis. J. Ž.

Balti, žvilgą 
dantys

sukelia didelį simpatijos jausmą. 
Taip lengva turėti gražius ir baltus 
dantis — tik reikia juos kasdien 
valyti malonia, aromatiška dantų 
pasta CHLORODONT.
Gaunama visose krautuvėse.

Chlorodont
Vietinis gaminys.
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JAU PO DEŠIMTMEČIO.
Skuodas. Šventėje dalyvavę 

skautų vadai ir svečiai pastebė
jo, kad prieš 10 metų Skuode 
susikūręs mažas skautų būrelis 
dabar yra išaugęs į gausingą 
būrį, ir tas būrys, idėjai atsida
vusių vadų padedamas, žengia
pirmyn.

Skuodo rėmėjų valdyba: pirm, 
p. Vaitkevičius, ižd. p. Rama

nauskaitė, sekr. p. Labutis.

dalyvavo vyr. sk. 
— sktn. Palčiaus- 
Arminaitė, Kauno

Minėjime 
štabo nariai 
kas ir sktn.
r. t. sktn. Kviklys, Klaipėdos 
karo komendantas pulk. Lior- 
manas, Kretingos apskr. virš. p. 
J. Vaišnys, Šaulių XV rinkt, va
das kpt. Buragas, Klaipėdos r. t. 
funtininkas kap. Kukutis, tunto 
štabo nariai ir t. t. Ypač tenka 

^■pasidžiaugti, kad broliai-sesės 
^^laipėdos bei Kretingos skau

tai gausingu būriu — per 100 

Skuodo skautų vadovybė.

žmonių — aplankė mus. Be to, 
dalyvavo ir 3 Telšių t. atstovai.

Šeštadienj šeim. vakaras, at
silankiusių žmonių gausumo at
žvilgiu, praėjo su lig šiol Skuo
de negirdėtu pasisekimu.

Sekmadieni, po pamaldų, ku
rias laikė gerb. kun. J. Beino- 
ris ir kuriose dalyvavo garbin
gieji svečiai su (apie) 200 uni
formuotų skautų-čių, įvyko iš
kilni. sueiga. Reikia pažymėti, 
kad ši sueiga kartu buvo ir vi
so Klaipėdos r. tunto šventė. 
Jos metu įteiktas tuntin. sktn. 
kap. M. Kukučiui Lelijos ordi
nas, tunto adj. v. skit. j. 1. Les- 
niauskas su Kretingos dr-ku di- 
rekt. v. sklt. Kirliu buvo pakel
ti i paskautininkio laipsnius, o 
jaunesniųjų vadovų laipsnius 
gavo apie 50 tunto skautų-čių; 
gi mūsų dr-kui sklt. Pov. Savic
kui buvo suteiktas vyresniojo 
skiltininko vardas.

Įspūdingiausia sueigos dalis 
tai buvo — įžodis, kurį davė 
apie 100 asm., jų tarpe — 2 pa- 
skautininkai, 2 skautai-vyčiai, 
12 mokytojų, daugybė skautų- 
čių bei vilkiukų-paukštyčių.

Žodžiu ir raštu sveikino visi 
žymieji šventės dalyviai, buvu
sieji vadai, rėmėjai, net tokie 
tolimi broliai, kaip Giedraičių 
skautai-tės, Kauno I sk.-vyčių 
dr-vė ir Kęstučio dr-vės įstei
gėjas kun. vyr. sklt. Vladas Ere
minas iš Italijos. Jis, šia proga, 
atsiuntė mūsų skautams didelį, 
gražų šv. Jurgio paveikslą ir 
daugybę mažų dvasiško turinio 
paveikslėlių. Ši dovana mūsų 
skautus-tes nepaprastai sujau
dino.

— Didelis skautų draugas dr. 
K. Gurauskas priruošė ir išeg- 
zaminavo sanitaro specialybėn 
per 20 Skuodo skautų-čių.

Šešėlio brolis.

II D. L. K. ALGIRDO DR-VĖ.
Kaunas. IV.22. mums, algir- 

diečiams, buvo reikšminga :r 
pilna džiaugsmo diena — šven
tėm 10 metų sukaktį. Prieš de
šimtį pavasarių gimė lapinų 
skiltis, iš kurios išaugo dabar
tinė mūsų draugovė.

Sukakčių minėjimą pradėjome 
pamaldomis Įgulos Bažnyčioje, 
prašydami Aukščiausiojo, kad jis 
ir ateityje globotų ir vestų tik
rais keliais, kaip vedė pirmą
jį dešimtmetį. Po pamaldų Auš
ros b-kų g-jos salėje įvyko iškil
minga draugovės sueiga, kurioj 
gausus skautų — kandidatų bū
relis ir 3 vilkiukai davė įžodį. 
Br. dr-kas naujiesiems mūsų šei
mos nariams pasakė nuoširdų 
įžodį.

Vakare, taip pat gimnazijos 
salėje, įvyko oficialė šventės 
dalis. 19.30 v. svečiams palink
sminti suvaidintas skautiškas 
scenos vaizdelis, o 20 vai. gra
žiai išsirikiavę sutikome vyriau
sią skautininką pulk. Šarauską 
ir aukštąją skautų vadovybę. 
Po br. dr-ko raporto, vyriau
sias skautininkas kreipėsi nuo
širdžia kalba į draugovę. Br. 
dr-ką ir I — Elnių sk. skiltinin- 
ką R. Šeštakauską 10 m. proga, 
už pavyzdingą skautiškumą >r 
nenuilstamą veiklą, apdovanojo 
ordinu Už nuopelnus. Dr-vę 
žodžiu sveikino Kauno r. t. 
maj. Šenbergas, Tauragės ir Aly
taus tuntininkai. Gauta taip pat 
sveikinimų ir raštu.

20.30 vai. Oficialioji dalis 
baigta tautos himnu ir skar
džiais valio už šefą, vyriausią 
skautininką ir už visus į minėji
mą atsilankiusius svečius.

Po oficialios dalies salėje įvy
ko skautiško nuoširdumo gau
biamas pasilinksminimas — šo
kiai ir žaidimai, o geruosius sa

vo tėvelius ir skautų prietelius 
bei vadus pavaišinome kuklia 
arbatėle.

Sukakčių minėjimui pasireng
ti itin daug padėjo p. Mažeikie
nė, p-lė Asevičaitė ir kiti mū
sų prieteliai. Balys.

V VILK. PAUKŠT. DR.VĖ.
Kaunas. IV.29. V vilk, paukšt, 

dr-vė, vadovaujama d-kės vyr. 
skltn. B. Trimirkaitės, šventė 
savo tradicinę pavasario šven
tę. 12 vai. nemažas būrelis vilk, 
paukšt, ir skaučių su savo taip 
mylima sesute dr-ke iškeliavo 
į gražias Jėsios pakrantes. At
vykę greit tvarkėsi, laukė tė
velių. Atvykus tėveliams su
liepsnoja laužas, 4 skautės ir 8 
vilkiukai pasižada tarnauti Die
vui, tėvynei ir artimui. Po to 
bendri pietūs, pasirodymai, dai
nelės, žaidimai ir tyras jaunų 
skautelių džiaugsmas, nes jų to
limesnės sueigos bus tik gam
toje. Pasktn.

PADĖKA.
Didžiai Gerbiamiems — Vy

riausiam Skautininkui pulk. Ša- 
rauskui, Kauno, Alytaus, Tau
ragės tuntininkams, vyriausio 
skautų štabo atstovams, Kauno 
„Aušros“ b. gimnazijos p. Di
rektoriui — pagerbusiems mus 
savo atsilankymu dešimtmečio 
paminėjiman — visiems sve
čiams ir ponioms-panelėms Ma
žeikienei, Paulavičienei, Parai- 
Poradinai, Penčylaitei, Asevi- 
čaitei, surengusioms paminėji
me arbatėlę, o taip pat visiems 
sveikinusiems mus sukakčių 
proga tariame širdingą skautiš
ką ačiū.

D. L. K. II Algirdo dr-vės 
štabas.

Ako. Bendrovė „Maistas“
KAUNAS, Marijampolės plentas, telef.: 3601, 360 2, 3603

Parduoda pej savo krautuves: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje,
Tauragėje ir Šiauliuose įvairias dešras, kumpius, konservus ir bekono liekanas.

Gyvulių ir paukščių maistui
parduodami: kraujo, kaulų ir mėsos milteliai. Visų gaminių kainos sumažintos.

Ako. B-vė
G E L V A K A N
Kaunas, Laisvės alėja 5?. 

Telef. 32-36, 7-6 9 ir 11-57.

Viskas centraliniam šildy
mui, vandentiekiui ir kana
lizacijai. Doneco antraci
tas, anglys ir cementas.

LIETUVOS KOMERCIJOS BANKAS
Centras: Kaunas, Laisvės ai. 56 © Skyriai: Kybartai, Panevėžys ir Šiauliai

Telegr. antr.: ,, KOMERCBANK“

CENTRALINIS ŽYDŲ BANKAS
KOOPERACIJAI REMTI LIETUVOJE.

Kaunas — Kybartai — Panevėžys — Šiauliai.
90 Liaudies bankų visuose didesniuose Lietuvos punktuose-

"atlieka visas bankines operacijas.
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(Tąsa).

VI.

Kai Jamaudas išgirdo tą vardą, jis vos 
susilaikė nesurikęs ir, sustojęs, paklausė, 
kol visa vilkstinė nuėjo toli pirmyn.

Jam nė kiek nebuvo neramu, kad. jis 
pasiliko vienas, ir mintis apie tai, kaip 
jis gyvens, net neatėjo jam j galvą. Jis 
buvo įsitikinęs, kad kuomet jis panorės 
valgyti, tai atsiras koks nors būdas rasti 
maistą, ir buvo nuoširdžiai nudžiugęs, kad 
likimas atvedė jį į tą vietą, kur buvo 
Abdul-Hasanas. Tai ką gi jam dabar da
ryti ir nuo ko pradėti? Jis norėjo apgal
voti tą klausimą, bet jo mintys nuolat 
buvo trukdomos. Jį stumdė ir spaudė mi
nioje, iš visų pusių buvo girdimas balsų 
gaudesys, ir jam kiekvieną valandėlę te
ko šalintis tai nuo žmonių, tai nuo kažin 
kokių keistų daiktų, kurie važinėjosi ant 
ratų. Galvoti tokiame sąmišyje buvo 
tiesiai negalima, ir todėl jis pasuko į pa
čią pirmąją šoninę gatvę ir nuėjo vis to
liau ir toliau siauručiais, tuščiais skers
gatviais.

Jamaudas žinojo, kad Abdul-Hasanas 
tuo metu buvo mieste, bet jis drauge bu
vo įsitikinęs, kad kai tik jis perskaitys 
vieną iš iškabintų skelbimų, tai, nevilkin
damas nei valandėlės, išeis iš čia. Ir jis, 
žinoma, pasistengs išeiti, kaip galima to
liau. O, tokiu atveju, vaikas nebegalės 
jo matyti, ir jis nebeturės jau jokios vil
ties suieškoti savo motiną. Reikėjo veikti, 
ir veikti, kaip galima greičiau. Bet štai 
čia ir buvo apsunkinimas, nes jis visai 
nežinojo, ką jam daryti. Jis padarė visą, 
ką galėjo, ir, atėjęs čionai, tikėjosi, kad 
jam bus labai lengva rasti Umdą. Bet jis 
suklydo. Tas didžiulis pajūrinis miestus 
buvo visai nepanašus į mažą miestelį 
prie jų miestelio, kur per vieną minutę 
buvo galima surasti, ką tik nori.

Skersgatvis, kuriuo ėjo Jamaudas, bu
vo taip siauras, kad, jeigu būtų išskėtęs 
rankas, tai būtų galėjęs beveik paliesti 
namų sienas. O namai buvo taip aukšti 
ir stovėjo taip arti, kad saulė niekuomet 
nepažvelgdavo į tą šaltą, drėgną, slydų 
grindinį, taip nepanašų į dykumos karštą 
smėlį. Jamaudas pirmą kartą gyvenime 
matė tokį didelį miestą, bet, užimtas savo 
minčių, nekreipė dėmesio į tai, kas buvo 
aplink jį.

Staiga kažin koks skarmalius žmogus 
vos nenuvertė jį nuo kojų, pastūmęs pri
pildytu vandens ožkos kailiu, kuris ka
bėjo jam ant peties. Jamaudas su apmau
du atsisuko, bet užmiršo apmaudą, pa
matęs kailį su vandeniu.

Arabas iš vaikystės pratinasi kantriai 
pakęsti troškulį, ir Jamaudas eidamas aU 
vilkstine ir žinodamas, kaip saugoja van
denį dykumoje, prašė gerti tik tuomet, 
kai troškulys jau perdaug stipriai kan
kino jį, t. y., nedaugiau, kaip du kartus 
paroje, nežiūrint deginančios ir kepinan
čios saulės.

Dabar, atsiminęs, kad jis mieste, kur, 
kaip žino kiekvienas arabų vaikas, van
dens pakanka, ir pamatęs kailį su vande
niu, Jamaudas pajuto, kad jis labai nori 

gerti, ir suriko jo sutiktam žmogui, kad 
jis duotų jam atsigerti.

Šis buvo netoli ir išgirdo jo balsą, bet, 
nekreipdamas į jį dėmesio, greitai ėjo 
pirmyn. Toks elgesys, nevertas arabo, sta
tantį taip aukštai svetingumą, suerzino 
vaiką. Jis nubėgo paskui vandens nešėją, 
pavijo ii, pagriebė už juostos ir suriko:

— Vandens! Vandens! Alacho vardan, 
duok man vandens!

Vandens nešėjas sumurmėjo kažin kokį 
keiksmą, bet sustojo ir, paėmęs indelį, 
padarytą iš moliūgo, pripildė jį vandens 
ir padavė vaikui.

Jamaudas, kaip daro paprastai visi 
arabai, atvertė galvą, pakėlė indelį, kiek 
galėjo aukščiau ir ėmė lieti vandenį į 
atvirą burną.

Stovėdamas tokioje būklėje, jis matė 
pusiau uždengtą galvos dangalu vandens 
nešėjo veidą ir jo akys sužiuro į randą, 
kuris buvo jam ant skruosto, — visiškai 
toks pat randas, kaip buvo ant veido 
maurui, pirkusiam vaisius iš jo motinos.

Vaikas buvo tiek susilaikąs, kad nieku 
neišdavė savo nuostabos ir gėrė toliau. 
Ištuštinęs indelį, jis sušnibždėjo padėką 
ne pagirdžiusiam jį žmogui, o Alachui, 
kaip arabų priimta, ir vandens nešėjas, 
ištraukęs iš jo indelį, greitai nuėjo^pir- 
myn. 1 '

Jamaudas stovėjo ir su išgąsčiu žiū
rėjo jam iš paskos. Bet po valandėlės jis 
atsipeikėjo ir suprato, kad Abdul-Hasa
nas, persivilkęs vandens nešėjo drapano
mis, stengėsi dingti iš miesto. Tur būt, jis 
perskaitė vieną iš iškabintų skelbimų :r 
norėjo išsigelbėti pabėgdamas. Arabai ne
gerai žiūri į baltuosius žmones, ir, jeigu 
tai būtų ne Abdul-Hasanas, o kas nors 
kitas, Jamaudas, kaip ir kiekvienas iš io 
tėvynainių, pasistengtų suteikti jam gali
mybę pasislėpti. Bet Abdul-Hasanas tu
rėjo pasilikti čia iki to laiko, kol jis ras 
savo motiną, ir todėl jo negalima buvo pa
leisti iš akiračio. Jamaudas savo spindin
čiomis akimis sužiuro į nueinantį vergų 
pirklį ir puolė bėgti paskui jį.

Šis ėjo labai greitai, dažnai pasukda
mas iš skersgatvio į skersgatvį, ir vaikui 
atrodė, kad jis, žiūrėk tik, nebematys jo. 
Jis pradėjo nusiminti. Taip, jis neįstengs 
pavyti jo, o jeigu net ir pavys, tai argi 
jis gali sustabdyti jį?

Nežiūrint į tai, jis vis dėl to bėgo 
pirmvn ir visai netikėtai užbėgo tuos pa
čius baltuosius žmones, kurie lipino skel
bimą ir vienas iš jų stipriai pastūmė jį į 
šalį. Staigi mintis atėjo į galvą Jamaudui. 
Tie žmonės ieško Abdul-Hasano, ir jie 

Kas vakarą, kada nusileidžia saulė, pamiršk visus nemalonius 
praėjusios dienos jvykius. Užmik su ramia mintimi apie malonius 
dalykus ir ateinančią dieną pradėk taip, būk tai būtų pirma, vienin
telė ir paskutinė tavo gyvenimo diena. Padaryk šią dieną geresnę 
už praėjusią, palikdamas savo atmintyje tik malonius įspūdžius. 
Mokėk pamiršti visus nemalonius žodžius, smulkius užsigavimus, 
skriaudas, nusivylimus ... Lavinkis pamiršimo mene ir tegul tavo sie
la bus pasirengusi gauti tik geruo sius įspūdžius. Iš b. Mantvilos užraš.

pakankamai stiprūs, kad suimti jį. Ar 
nesikreipti pagelbos į juos? Nežinodamas 
jokios kalbos, be arabų, jis pagriebė vie
ną iš jų už rankos ir suriko tik vieną 
žodį: „Hasanas!“ — paskui vėl pasileido 
bėgti, nors ir nežinojo ar suprato jie jį 
ir ar padės jam.

Laimei, jie suprato jį, ir po kai kurio 
laiko Abdul-Hasanas buvo suimtas, o Ja- 
maudą iškilmingai nuvedė pas miesto vir
šininkus, kaip vaiką, užsitarnavusį paža
dėtą atlyginimą, ir atskaičiavo jam tiek 
aukso, kiek neatsirastų visoje Metoje pri
dėjus miestelį, kuriame sustodavo vilks
tinės.

Jis pažiūrėjo į jį, paskui nusisuko ir 
palingavo galvą:

— Man nereikia aukso, — tarė jis 
arabų vertėjui. — Aš ne jo atėjau iš dy
kumos. Aš atėjau savo motinos, kurią 
Abdul-Hasanas pavogė naktį ir atvedė 
čionai su savo vergų vilkstine. Man rei
kia paklausti jo, kur visi tie vergai, 
paskui tamstos galite paleisti jį. Man ne
reikia aukso.

Jo žodžiai labai nustebino visus. Kaip 
tik tuo laiku Europos valstybės darė visas 
pastangas, kad nutrauktų gėdingą pre
kybą žmonėmis. O tuo tarpu, iš vaiko 
žodžių buvo matoma, kad visa vilkstinė 
su vergais atvyko čionai tik vakar.

Valdžios žmonės karštai ėmė reikalo 
ir, pasiėmę drauge Jamaudą, suieškojo 
vergus ir leido vaikui ieškoti savo moti
nos ir paskelbti visiems Mėtos gyvento
jams, kad jie laisvi.

O, kaip laimino jie Jamaudą, kai išgir
do apie visą ką ir sužinojo, kad jis iš
gelbėjo juos! Kaip stipriai spaudė prie 
krūtinės Umda savo mažą sūnų! Paskui 
ji pasodino jį ant peties, kad visi galėtų 
matyti jį, ir iš visur pasigirdo džiaugsmingi 
riksmai, ir žmonės paskelbė jį dykumos 
didvyriu. O pinigus, kuriuos jam ati
davė, nežiūrint į jo atsisakymą, jis su
raudojo sudaryti vilkstinę, kuri ir nuvedė 
visus belaisvius atgal, į jų gimtąsias, gy
venamąsias vietas dykumoje.

Ši apysaka — tikras atsitikimas. 
Kiekvienas, kas nors kartą ėjo dykuma 
Alžyro ir Timbuktu tarpe ir buvo su
stojęs mažame mieste prie Mėtos, tur 
būt girdėjo ją iš tenykščių gyventojų. 
Kiekvienam keliautojui pasakoja jie apie 
vaiką, kuris išgelbėjo visą vergų vilksti
nę ir pasidarė Mėtos galva, kai dar ne
įstengė laikyti rankose iešmo. To vaiko 
vardas — Jamaudas, Achmedo sūnus.

Išvertė Arėjas Vitkauskas.

188 —_______
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Juros diena.
Turime jūrą! Turime puikų pajūrį, bet 

ar daugelis jį atlankome. Tik nedidelė 
mūsų dalis vasarą praleidžia pajūryje. 
Ten mes pabraidome, pasitaškome pa
krantės bangose, pasigėrime saulėleidžiu 
jūroje, ir vėl grįžtame ir laukiam sekan
čios vasaros. Nedaugelis mūsų myli jūrą, 
dar mažiau supranta jos tikrąją vertę.

Jūra nėra tik sezoninė vasaros pra
moga. Banguoja ji amžiais nevaržoma, 
tarnaudama žmonijai. Tūkstančiai laivų 
raižo jos paviršių nugalėdami didžiausius 
atstumus, apjuosdami visą žemę. Jūra 
praplečia akyratį prie jos gyvenančioms 
tautoms. Didžiausios pasaulio kultūros 
klestėjo prie jūrų. Ar mes pilnai išnaudo
jame tai, ką turime?

Permažai vertinome jūrą anais didin
gais mūsų kunigaikščių laikais, perdaug 
dar ir dabar esam nutolę nuo jūros psi
chologiniu atžvilgiu. Esame juk vienintelė 
tauta, turinti jūrą, bet neturinti savo lai
vyno. Nėra lėšų laivynui steigti? Lėšų 
atsiras, bet prieš tai turi būti mumyse 
noras ir pasiryžimas įsitvirtinti savo jū
roje ir per ją išeiti į platųjį pasaulį. Tai 
idėjai Lietuvoj išplėsti šią vasarą ruošia
ma JŪROS DIENA.

L JŪROS DIENOS TIKSLAS.
Viešai įrodyti mūsų visuomenės meilę 

ir prisirišimą savo jūrai ir visam Klaipė
dos kraštui; griežtai, nuoširdžiai ir atvi
rai pasisakyti, kad negali būti Lietuvos 
be jūros ir Klaipėdos krašto; visoj tau
toj sužadinti dar stipresnę meilę jūrai, 
įsąmoninti: kas yra jūra, kas yra jūros 

. laisvė, kokia jos reikšmė; demonstratyviai 
įrodyti visos mūsų tautos pasiruošimą 
ginti savo pajūrį ir, jei reikės, — paaukoti 
savo gyvybę; visus įtikinti, kad mes tu

rime jūra naudotis, kad turime išeiti to
liau iš sausažemio į jūros pakraščius.

II. JŪROS DIENOS RUOŠIMO VIETA
IR LAIKAS.

Jūros Dienos minėjimas ruošiamas vi
soj Lietuvoj. Iškilmės įvyksta liepos mėn. 
15 d. Klaipėdos pajūry, netoli jūros švy
turio.

III. JŪROS DIENOS ORGANIZAVI
MAS.

Iš organizacijų sudaromas vykdomasis 
komitetas ir komisijos prie centro. Pro
vincijoj sudaromi vietos komitetai. Klai
pėdoj sudaromas komitetas, paralėliškas 
centro komitetui. Su juo palaikomi glau
dūs ryšiai. Į Klaipėdą vykstama prieš 
liepos m. 15 d. — traukiniais, garlaiviais 
ir kitomis susisiekimo priemonėmis. Orga
nizacijos, vykstančios į Klaipėdą, iš anks
to registruojasi. Neorganizuota visuomenė 
taip pat vyksta iš anksto nustatyta tvar
ka.

IV. JŪROS DIENOS IŠKILMIŲ PRO
GRAMA.

Jūros Dienos išvakarėse — liepos 14 
d. ruošiama eisena į kapus pagerbti žu
vusius Klaipėdos atvadavimo dalyvius. 
Liepos 15 d. iš ryto: pajūrio lankymas, 
pasivažinėjimas jūra, maudymasis ir kt. 
11 vai. — iškilmingos pamaldos, priesai
ka jūrai; vėliau — prakalbos, paradas, 
vandens sporto šventė ir kt. Vakare — 
eisena su fakelais per miestą, grįžimas.

Po JŪROS DIENOS bus Klaipėdos 
krašto pažinimo savaitė. Jūros Dienos da
lyviai galės pasilikti ir, pasinaudodami 
įvairiomis lengvatomis, apkeliauti žymes
nes Klaipėdos krašto vietas. Tikimasi, 
kad ši Jūros Diena nors dalinai išjudins 
visuomenę ir labiau ją priartins prie jū
ros.

Pasirįžkime ir jūroje nebūti kitų tau
tų užpakalyje. Mūsų šūkis tebūnie: „Na- 
vigare necesse ėst, vivere non ėst ne- 
cesse“. (Plaukioti — būtina, gyventi — 
nebūtina).

H. Č.

Jurų skautai.

Antrasis Skaniu Aldo konkursas kelionei vondensEkellais.
Redakcija, kaip pernai, skatina savo skaitytojus pamėgti 

vandens keliones, plaukioti mūsų gražiais ežerais ir upėmis, 
stengtis pažinti savo kraštą, ištirti jo gamtos grožį, veržtis į 
tolimiausius užkampius savo ekspansija, su savo giedria nuo
taika ir skautiška šypsena.

Šiai vasarai redakcija siūlo keliautojams šias sąlygas:
1) Keliaujama bent dviem upėmis ar ežerais, įvairių ba

seinų, keliantis patogiausiu keliu per takoskirą; pavyzdžiai: iš 
Kėdainių Nevėžiu plaukiama aukštyn ir nuo Raguvos ar Trau
pio gabenama baidarę į Andrioniškį ar Anykščius — arkliais 
ar traukiniu, toliau plaukiama Šventąja į Ukmergę ir Jonavą; 
arba iš Salako per Luodžio ežerą Šventąja (Duseta) iki Anykš
čių, Nevėžiu iš Raguvos iki Panevėžio ir Lėveniu nuo Piniavos 
iki Pasvalio ir t. t.; arba iš Mariampolės per Dovinę, Amalvo, 
Žuvinto ir Simno ežerus į Dusios ežerą, iš kur lengvai persi
keliama į Metelio ežerą ir mėginama leistis Peršėke į Nemuną. 
Kai kurie iš tų kelių gali tikti baidarei tik po lietingo period j, 
bet juos vis vien reikia ištirti: gal pasiseks!

2) Nemažiau, kaip 50 km to kelio reikia plaukti neapra
šytu prof. S. Kolupailos knygutėje Mūsų vandens keliai marš
rutu; tą kelią būtinai reikia aprašyti bent tokiu suglaustu būdu, 
kaip tie maršrutai.

3) Kelionėje nesiskubinama, dažnai sustojama, teiraujamasi 
apie vietovardžius, įžymybes, padavimus, lankoma visos vertos 
dėmesio vietos, fotografuojama ar paišoma.

4) Konkurso dalyviai iš artimiausio kelionės pradžiai pašto 
siunčia Skautų Aido redakcijai pranešimą raštu, nurodydami 
numatomą maršrutą, dalyvių vardus bei pavardes, valties tipą 
ir vardą, kelionės pradžios datą; baigus kelionę, iš artimiausio 
pašto siunčiamas antras pranešimas su trumpa (1 pusi.) kelio
nės apyskaita. Asmeniški pranešimai žodžiu ar per telefoną - 
nepriimami.

5) Kelionėje vienas dalyvių veda „Kelionės knygą“, kurioje 
dokumentuojamas vietovių lankymas: dedami pašto įstaigų, 
valsčiaus valdybų, miesto savivaldybių ar policijos įstaigų ant
spaudai, sutiktų ar aplankytų asmenų autografai ir kiti daiktai 
— kelionės autentiškumui patvirtinti.

6) Konkurso dalyviai pristato ne vėliau, kaip 1934.IX.15. 
Skautų Aido redakcijai: a) suglaustą ir gyvai parašytą kelionės 
aprašymą ar dienyną, kurio ištraukos galės būti paskelbtos 
Skautų Aide, b) „Kelionės knygą" — originalą, be iškarpų, 'r 
dalyvių parašais — autentiškumui paliudyti, c) nemažiau, kaip 
12 vykusių fotografijų ar piešinių — reginių, aplankytų vietų, 
trobų, kryžių, bažnyčių, piliakalnių, tiltų, šlaitų, intakų, žmonių 
tipų, namų įrengimų, apeigų ir t. t,, d) vieną vykusią nuotrauką 
kelionės dalyvių su visu įrengimu, geriausia kurioje gražioje 
kelionės vietoje, e) kilometrinį maršruto aprašymą, tos dalies, 
kuri nėra Mūsų vandens keliuose aprašyta, ar pataisymus bei 
papildymus aprašytų maršrutų.

7) Skautų Aido redakcija skelbs eiliniuose numeriuose kon
kurso dalyvių pavardes ir jų pasirinktus maršrutus.

8) Konkurso terminui pasibaigus, redakcija pakvies teisėjų 
komisiją, kuri įvertins patiektąją medžiagą ir paskirs premijas.

9) 1934 metų konkursinės kelionės premijos skiriamos šios:
a) dvivietė baidarė „Skautų Aidas“,
b) foto aparatas,
c) palapinė,
d) Skautų Aido leidiniai (iki 20 lt. sumos),
e) Skautų Aido prenumerata 1935 metams.
10) Ruošiamas š. m. liepos mėn. bendras plaukimas iš Aly

taus į Kauną gali būti viena konkursinės kelionės dalimi.
11) Konkurso dalyviams nedraudžiama tiekti savo raštus, 

fotografijas bei piešinius ir kitiems žurnalams ar leidiniams.
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Kaina 20 et

Skyrių veda pasktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 76.
Miki-Mauso iš Kauno.

Morzės abėcėlės pagalba sužinoki! 
kieno ši vizitinė kortelė.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 77.

V. Paliušio iš Kauno.

Paskaitykit šachmatų karaliaus ėjimu 
vieną skautams gerai žinomą sakinį. 

Užd. vert. 2 taškais.

Šiuos ženkliukus taip sutvarkykit, kad 
kiekvienoje eilutėje ženkliukų suma būtų 
lygi 5, o antru būdu sutvarkius būtų lygi 7, 
Visų ženkliukų suma visumet turi būti 16.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 78.

V. Šatinsko iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) gamtos reiški
nys, 2) prekyboje išgirsi, 3) žaidimas, 4) 
skauda, 5) maisto dalis, 6) įvardis, 7) prie
veiksmis, 8) vežimo dalis, 9) ornamentas, 
10) kunigo rūbas.

Gulsčiai; 8) kūno dalis, 11) kelionėje 
reikalingas, 12) atogrąžų gyvulys, 13) pi
nigas, 14) imk, 15) žemyno dalis, 16) krū
mas. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 79.
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Užd. nr. 80.
V. Slavinsko iš Kauno.

i ■ H.
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■ ■

3 ■ 13 ■

4 I- 14 ■

5 ■ 151 ■

6 ■ 16 •
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8 ■ 18 ■
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10 ■ 20,

1) gyvūnėlis, 2) vyro vardas, 3) žuvis, 
4) lengvas daiktas, 5) asmens lydimas, 6) 
pinigas, 7) kova, 8) šilumą teikia, 9) me
talas, 10) laišką deda į... (atvirkščiai), 11) 
geometrinė figūra, 12) virvėje esti, 13) Eu
ropos upė, 14) gūnų vadas, 15) kūno dalis, 
16) graikų valstybė, 17) vaidinimo rūšis, 
18) šovinio dalis, 19) vyriausias pulke, 20) 
ramybė.

Taškų vietoje nuo 11-to žemyn paskai
tykit vieną posakį.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 81.

V. Šatinsko iš Kauno.
vas, ka, aus, sla, ras, la, au, vi, tai, 

ži, ka, ra, ira, fa, ne, nas, kas, gir, mu, 
na, nas, ta, ga, au.

Iš duotų skiemenų sudarykit šiuos žo
džius: 1) vasarotojai mėgsta, 2) skylė, 3) 
valstybė, 4) šiltų kraštų gyvulys, 5) ak
muo, 6) vyro vardas, 7) Lietuvos upė, 8) 
pagalba, 9) papuošalas, 10) Europos gy
ventojas.

Pirmos šių žodžių raidės sudaro Lie
tuvos rašytoją. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 82.
V. Paliušio iš Kauno.

Šarada.
Rūbui dvi raides nubrauksi, 
Mūsų paukštį tuomet gausi. 
O jei raidę dar nutrinsi — 
Medžio dalį tuoj paimsi.

Vieną raidę jei pamainysi, 
Besilinksminantį jaunimą matysi. 
O jei raidę dar nubrauksi — 
Į Rusijos upę tuojau trauksi.

Užd, vert. 2 taškais.
Užd. nr. 83.

V. Arūno iš Kauno.

s Pi V i m i
g e n a e p i 1
e o k Ii a e e a
S a m s i k

Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit pa
tarimą. Užd. vert. 2 taškais,

Užd. nr. 84.
A. Valiuko iš Kaišiadorio.

Šarada.
Pinigėlių centralinei,
Karo pabūklui galingam, 
Boso apsiaustui naudingam 
Po raidelę jei vis mainysi, 
Tai namie mane matysi.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 85.

G. Juškėno iš Alytaus. 
Šarada.

Metalui raidę tu mainysi, 
Tuoj plėšiką pamatysi.
Jei draugą turėt norėsi — 
Vieną raidę pakeist turėsi.
Kai dar raidę tik pakeisi, 
Valgyt tikrai užsigeisi.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 86.

P. Krečiausko iš Kauno.
Šarada.

Paukštis be pradžios 
Kūno dalis visados.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 87.

V. Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Gyvuliui raidę jei pridėsi, 
Tuoj dirbtuvę pastebėsi.
Raidę vieną dar mainysi — 
Gyvulį vėl pamatysi;
Žuvį dar jam jei pridėsi, 
Paukščių butą tu turėsi.

Užd. vert. 2 taškais.

Dar už uždavinių sprendimus gavo po 
33 taškus: Lydys, V. Didžgalvis, L. Žiugž
da, S. Diminskas, V. Aniulis, 27 taškus 
gavo J. Sakalėlis, 26 — Išdykėlė, 25 — 
Al-vyt-vinas, 11 — J. Kasiliūnas. T. Krū
miniu! priskaitau 2 tašku.

Pirkite savo 
krašto gaminius!

anBHRWMHBMnni

„VILNIAUS“ 6p. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 776.
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