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Skautai ir skautės svetur.
ATOSTOGŲ DRAUGOVĖS PRANCŪZIJOJE.

Žinote, kad per atostogas beveik visada nutrūksta drau
govės veikimas. Dauguma skautų išsivažinėja į provinciją ar 
vasaroti.

Paprastai per vasarą sumažėja skautų skaičius dideliuose 
mokslo metu centruose ir padidėja įvairiuose mažuose mieste
liuose ir kurortuose. Ir vienose ir kitose vietose per atostogas 
skautai mažai veikia ir daugiausiai slankioja be skautiškų užsi
ėmimų, nes vienur iš draugovės pasiliko skautų per maža, kad 
galėtų ką nors organizuoto nuveikti, kitur skautai, suvažiavę iš 
įvairių vietų, nėra pažįstami, neturi vado ir pan.

Prancūzijoj per atostogas įvairiose vietose iš atsitiktinų 
skautų sudaromos tam tikros atostogų draugovės. Kuris vadų 
paskelbia, kad visi skautai, atostogaujantieji šiame mieste, pra
šomi ateiti į tam tikrą vietą. Skautai susirenka, gauna vadą, 
atostogų mėnesius jo vadovaujami palaiko savitarpy ryšį ir 
sudaro kaip ir „atostogų draugovę“. Kartu padaro kelias suei
gas, iškylas, mažą stovyklėlę, laužą visuomenei, pabendrauja, 
susipažįsta savitarpyje, susidraugauja (ir šiuos draugiškumo 
ryšius palaiko ir vėliau, išsiskirstę po įvairius miestus) ir p.

Vasarai reikėtų ir pas mus, pav., Palangoje, pamėginti 
sudaryti panašią draugovę.

NORĖJO IŠGELBĖTI KITĄ, BET PATS ŽUVO.
Mažas Amerikos skautukas, David Hess, išgirdęs upėje 

skęstančio žmogaus šauksmus, norėjo jį gelbėti ir, nežiūrėdamas 
savo silpnų jėgų, šoko į upę ir prisiartino prie skęstančio, bet 
šis apkabino skautuką, o vaikas buvo suparaližuotas. Abu ber
niukai paskendo.

SKAUTAI VEDA DIDELĘ ĮMONĘ.
Brisbano mieste, Australijoje, per skautų propagandos sa

vaitę skautai per vieną dieną vedė vieną didžiausių miesto 
prekybos įmonių. Tą dieną firmos direktorius užleido savu 
vietą ir pareigas vienam draugininkui, kasoje vietoje nuola
tinio kasininko, atsisėdo skautas ir dar 32 skautai ėjo krautu
vių pardavėjų, tarnautojų ir pasiuntinių pareigas. Visą darbą 
skautai atliko labai gerai ir jokių nesusipratimų nebuvo.

GEROJO DARBELIO STOVYKLA.
Praeitą vasarą viena anglų skautų draugovė stovyklavo 

pusiau trumpesnį laiką, negu kitas vasaras, bet stovyklavimas 
kiekvienam skautui kaštavo brangiau negu paprastai. Mat, i 
savo stovyklą skautai buvo paėmę savo miesto neturtingiau
sių vaikų - berniukų būrį, kuriuos išlaikė stovykloje dovanai.

Skautai vaikus supažindino su stovyklos gyvenimo pajū
ryje malonumais, su linksmais skautų žaidimais ir su skiu- 
tyste. Vaikai buvo labai patenkinti. Jų dauguma skautais pa
liks ir toliau.

VENGRŲ SKAUTAI TRAUKIA TURISTUS.
Vengrijos skautai po puikiai pereitais metais pasiseku

sios Vengrijoje tarptautinės skautų stovyklos — jamboree, 
rūpinasi ir dabar palaikyti nuolatinį ryšį su užsienių skautais 
ir pritraukti juos dar sykį apsilankyti Vengrijoje. Prie Veng-
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rijos skautų vyriausio štabo Budapešte yra įsteigtas specia
lus skyrius — agentūra, kuris rūpinasi atvykstančiais į Veng
riją skautais — keliautojais iš kitų kraštų ir, apskritai, sten
giasi užsienių skautus sudominti Vengrija.

Bet vengrų skautai ne tik svetimtaučius nori sudomimi 
turizmu. Turizmą jie labai propąguoja ir savo tarpe.. Prie di
džiausio centralės Europos ežero Balaton vengrif skautai 
pastatė kaip ir skautišką viešbutį su 25 lovom. Mat,' čia dau
giausiai atsilanko skautų, kaip iš Vengrijos įvairiausių kampe
lių, taip ir iš užsienių.

SKAUTAMS IR SAVO KRAUJO NEGAILA.
Danijos sostinės Kopenhagos skautai susiorganizavo siū

lytis ligoninėms savo kraują perliejimams (transfuzijoms), tu a 
norėdami daryti patarnavimą — gerą darbą artimiesiems.

Skautų, norinčių patarnauti savo krauju, atsiranda lab ;i 
daug. Kada kokia ligoninė paprašo skautų kraujo, pasisiūlo 
net po 160 skautų, sk. vyčių, bei skautų vadų pasirengusių 
paaukoti savo kraują.

Panašiai skautai vyčiai daro ir Londone.
SIUNČIAMOJI SKAUTŲ RADIO STOTIS.

Lenkų skautai P 1 o c k e stato siunčiamąją trumpų bangų 
radio stotį. Stotis savo veikimu apims visą Lenkiją. Dabar 
daromi žygiai, kad kiekvienas tuntas turėtų radio priimtumą, 
vėliau priimtuvą stengsis turėti kiekviena draugovė.

NAUJI AMERIKOS GARBĖS SKAUTAI.
Amerikos skautų organizacijos vadovybė suteikė garbės 

skauto vardą Orville Wright — pirmam lėktuvų konstrukto
riui, apie kurį »rašė Sk. Aidas 1933 m. 11 nr. ir Richard E, 
Byrd — pirmam lakūnui, perskridusiam Šiaurės ir Pietų ašiga
lius. Tuo Amerikos skautai norėjo pagerbti savo tautos didvy
rius. Panašiai, kaip kad mes turime garbės skautą tautos 
patrijarchą dr.. J. Basanavičių.
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14 (131) nr. Kaunas, 1934 m. liepos mėn. 15 d. XII metai

Nūsii Šefo, lo Etalencllos Valstybės Menlo, kalia,
pasakyta š. m. birželio mėn. 29 d., pašventinus Prisikėlimo Bažnyčios kertinį akmenį.

’^^Ekscelencija Arkivyskupe Metropolite, Ekscelenci
jos Dvasiškieji Ganytojai Vyskupai ir visi šios nepapras
tos iškilmės dalyviai.

Lietuviai religiškai žymi savo gyvenimo didžiuosius at
sitikimus. Nėra kaimo, o kartais nerasi ir kiemo, kur nebūty 
^statyto kryžiaus. Jis ne vien papuošti sodybai, jis ir šiam 

tam atminti, jis atsiranda ir iš duoto įžodžio, iš vil
ties ko sulaukti ar ko apsisaugoti. Myli ir gerbia lietu
viai tuos savo paminklus. Iškilmingomis dienomis mer
gaitės apkaišo juos gėlėmis, apsiaučia juostomis ar ki
tokiomis pažibomis aptaiso. Pamaldusis kaimas kartais 
juos apvaikščioja, giedodamas šventąsias giesmes. Ir 
liūdėdami ir džiaugsmo paimti lietuviai siekiasi į kryžių. 
Ne svetimųjų, o savųjų darbo tie kryžiai ir tos koply
tėlės, ne iš svetimos medžiagos, o iš savo medžio, iš 
ąžuolo, savų meistrų jie padirbti. Jų paprastumas, jų 
naivumas dvelkia mums savingu grožiu, kalba supran
tama kalba. Tai religiškai tautiška dvasia mūsų krašto, 
tai sava lietuviška kūryba, savas menas. Ir mes juo 
didžiuojamės. Visa Lietuva kryžiais nustatyta, dėl to ji 
kryžių šalis, dėl to ji gali vadintis šventąja Lietuva. Jie 
rodo savingą mūsų tautos ir mūsų krašto būdą, jie 
skelbia tragingą mūsų tautos gyvenimą. Kryžiais nužy
mėti jos vargų keliai garbingon laisvėn.

Ir ši iškilminga diena skelbia nepaprastą mūsų tau
tos gyvenimo įvykį. Tai matyti iš gausingų minių, susi
barusių įvairiomis draugijomis, susitelkusių po įvairia- 
Walvemis vėliavomis. Ir pati jaunoji karta — vaikai — 
yra atėję to įvykio sveikinti. Gal nėra Lietuvoje kampo, 
iš kur nebūtų šiandien atvykę žmonių pasižiūrėti laiki
nosios Kauno sostinės. Pirmas visuotinis mūsų tautos 
eucharistinis susirinkimas yra čia juos sutelkęs. Tai 
Bažnyčios garbės šventė. Ir va šiąja proga šventinamas 
būsimos paminklinės bažnyčios kertinis akmuo. Mums ten
ka būti šio didžio įvykio liudytojais. Prisikėlimo Bažnyčia 
— mūsų tautos" laisvei paminklas. Gilios prasmės turi 
mums tas šventovės pavadinimas. Mūsų tauta buvo apmi
rusi, buvo kaip ir palaidota, ir štai atsikėlusi, štai, vėl gyva ir 
laisva. Sunkų gyvatos kryžių ji nešė, ne kartą buvo 
po juo kritusi, nukamuota parkniubusi, paslika gulėjusi 
taip, kad kiti laikė ją nebegyvą. Lietuvos ir lietuvių 
vardo nebebuvo laisvųjų tarpe. Bet, kai didysis karas 
išjudino žemę iŠ pamatų, kai sukūrė jis gaisrą, nuilsę 
galiūnai pargriuvo, o iš po griuvėsių atsikėlė mažieji, 
atsikėlė atgijusi ir laisva Lietuva. Lietuvos atsikėlimą 
teprimena P':sikėlimo Bažnyčia. Mūsų Išganytojas yra 

parodęs žmonėms ir tautoms laisvės kelius, ro jie yra 
kančių keliai. Lietuviai prityrėjų daug, dėi to ir buvo 
verti laisvės. Šiandien jie džiūgauja, parsigabenę akme
nį iš šventosios Žemės, kur Išganytojas yra gimęs, au
gęs, mokęs, kentėjęs ir stebuklingai iš mirusiųjų prisi
kėlęs; džiūgauja Šventosios Žemės akmenį padėję pa
minklinės šventovės pamatan Lietuvos žemėje. Mūsų 
tautos atsikėlimas religiniais dėsniais stiprintas, sutelkto
mis pajėgomis siektas.

Prisikėlimo Bažnyčia visai mūsų tautai paminklas. 
Bažnyčios ir Valstybės atstovų buvimas tatai liudija. 
Jis ženklina, kad atsikėlusi tauta susipranta vieninga 
esanti. Bažnyčios ir valstybės bendravimas, suburtų tau
tos draugijų vieningas žygiavimas laisvos Lietuvos ke
liais, reiškia jos garbingą atsikėlimą. Nebebuvome ir vėl 
esame. Kelios kartos čia atstovaujamos, dėl to ir kelia- 
ropai jaučiame. Vyresnioji karta, turėjusi apsčiai patyri
mo, atjaučia ir tebeatmena mūsų tautos ir mūsų tikėji
mo nebuitį nelaisvėje, tebeatmena kryžiaus kelius, 
kuriais yra tekę eiti Tautai ir Bažnyčiai, dėl to ji geriau 
už vėlesniąją kartą įvertina šios šventovės istoringą vertę. 
Mūsų priaugančioji karta, neregėjusi lietuvių priespaudos 
ir nelaisvės meto, teatsimena, kad Lietuvos laisvė, kan
čiomis atpirkta, nebūtų vėl prarasta. Teatsimena, kad 
šios dienos džiūgavimas yra didžių vargų įveikimo vai
sius, kad laisvėje augti yra nuolat budėti jos sargyboje. 
Saugokime, kad nebūtų kieno ji paglemžta!

Bet Šviesias džiaugsmo dienas jau temdo rūstieji 
rūpesčiai. Visa žemė nerimo judinama, tai kad ir mūsų 
kraštas nebūtų jo viesulų apsiaustas. Taigi ši pastatysi- 
ma Šventovė, būdama mūsų džiaugsmas, teesie mums 
ir grasmė, kad mokėtume išlaikyti savo tautos gyveni
mą laisvą Dievui ir Tėvynei, mokėtume atlikti savo prie
dermes. Tam Bažnyčia auklėja religiškai, tam Valstybė 
auklėja tautiškai. Pusiausvyra vienybėje... Turėdami sa
vo akivaizdoje skaistų rytojaus paveikslą, nepamiršime 
nebuities meto, kada buvome nelaisvėje.

Ką parsinešime namo iš tos iškilmės? Pasiryžimą 
padaryti ligi galo sumanytą didįjį žygį, pastatydinti gražią 
Prisikėlimo Bažnyčią, daug pagarbos didvyriškai praeičiai, 
grąžinusiai mums laisvę. Budriai saugodami ją, aukštai 
laikysime savo tautos garbę. Kryžiaus kelias mums ne
baisus. Mes juo įpratę eiti. In hoc signo vinces. Taip 
mus drąsins šioji paminklinė šventovė, kai į ją pažvelg
sime. Kryžiaus ženklas — meilė, tikėjimas ir viltis. Tai 
mus gaivina ir žadina dirbti savo tautai.
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Brangus mums svečiai Kaune.
Mus atlanko tarptautinio skautų biuro direktorius p.fHubert Martin!

Ponas Hubert Martin.

Tarptautinio skautų biuro di
rektorius p. Hubert Martin, vykda
mas į III latvių stovyklą — jam
boree, š. m. liepos mėn. 18 d. va
kare atvyksta į Kauną, norėdamas 
arčiau susipažinti su mūsų gyveni
mu ir veikla. Ponas Martin išbus 
Lietuvoje dvi dienas: 19 ir 20 d. 
Liepos mėn. 20 d. vakare išvyksta 
i Rygą-

Ponas Martin būdamas Lietuvo
je atlankys mūsų reprezentacinės 
draugovės, kuri vyksta į Latviją, 
stovyklą Pažaislyje (prie Kauno), 
skaučių vadovių mokyklos stovyk
lą Karmėlavoje, Kauno skautų sto
vyklą Kleboniškių miške ir jaunųjų 
skautų stovyklą netoli Telšių. Lie
pos mėn. 20 d. atsilankys Palan
goje, kur jį priims ten dabar va 
sarojąs mūsų Šefas, Jo Ekscelenci
ja Ponas Valstybės Prezidentas.

Tarptautinio skautų biuro prie

šakyje p. H. Martin stovi nuo pat 
įsisteigimo, būtent nuo 1920 metų. 
Kokios reikšmės pasaulio skautų 
gyvenime turi tarptautinis skautų 
biuras, buvo aprašyta Skautų Ai
do š. m. paskutiniame numeryje 
(žiūr. skyrių „Skautai svetur"). 
Ponas Martin yra parašęs knygą 
„Scouting in Other Lands" („Skau- 
tybė kitose šalyse"). Be to, jis 
yra įžymus Didž. Britanijos 
užsienių reikalų ministerijos valdi
ninkas, kur dirba nuo 1916 metų. 
Yra apdovanotas keliais ordenais. 
Būdamas tarptautinio skautų biuro 
direktoriumi p. H. Martin visą lai
ką domisi Lietuvos skautais ir ro
do mūsų organizacijai didelio pa
lankumo. Tokio garbingo ir bran
gaus svečio atsilankymas mums 
sudaro didelio džiaugsmo. Apie r < 
Martino viešėjimą Lietuvoje pasi / 
stengsime parašyti kitame Skautų 
Aido numeryje.

Netikėtai susilaukėme didelio bičiulio iš Vengrijos.
Lietuvos skautai Vengrijoje turi 

labai didelį bičiulį. Tai generalinis 
Lietuvos konsulas Budapešte p. 
Vitez J. L. Pesthy Muller. Kas 
pernai buvo tarptautinėje skautų 
jamboree Vengrijoje, tas niekumet 
nepamirš Pono Konsulo nuoširdu
mo, kurį jis parodė rūpindamasis 
mūsų reprezentacine draugove. Tai 
gražiai aprašė Skautų Aido perei
tųjų metų Nr. 9 paskautininkas L. 
Šukys straipsnyje „Mūsų bičiulis 
Vengrijoje". Ir po to visą laiką p. 
Konsulas domisi mūsų gyvenimu. 
Pavyzdžiui, š. m. gegužės mėnesį 
sužinojęs iš Lietuvos Aido apie 
pasktn. J. Tarbuno mirtį, tą pačią 
dieną parašė mūsų s-gai savo ir 
visų J. Tarbuną pažinusių Vengri
joje vardu gražų užuojautos laišką.

Š. m. liepos mėn. 11 d. iš Veng
rijos atvyko į Kauną ekonominė 
delegacija, vadovaujama minėto 
mūsų bičiulio p. Pesthy Mūller. 
Tai patyręs vyriausias skautininkas 
tuojau susirado delegaciją ir pa
kvietė mus atlankyti. Ponas Kon
sulas ir kiti delegacijos nariai ma
loniai sutiko ir š. m. liepos mėn. 13 
d. apie 17 vai. automob’liais išvy
ko į Pažaislį, kur stovyklauja re
prezentacinė į Latviją draugovė. 
Ten svečius iš Kauno nulydėjo 
draugovės vadas sktn. E. Vojevod- 
skis.

Stovyklai tuo metu vadovavo 
Kauno „Aušros" tunto tuntininkas 
pasktn. Paliulis, kuris turėjo pro
gos būdamas Vengrijoje pats pa
tirti p. Konsulo nuoširdumą. Dėl 
to stovyklos stiebe, svečiams at
vykus, tuoj atsirado vengrų tautinė 
vėliava, o psktn. Paliulis pasveiki
no Konsulą, primindamas jo didelį 
nuoširdumą mūsų skautams, paro
dytą Vengrijos skautų jamboree, 
ir kartu su dviem kitais skautais, 
pernai buvusiais Vengrijoj, padai
navo pora vengriškų dainelių. Pas
kui skautai svečiams paskudu- 
čiavo ir padainavo liaudies daine
lių. Svečiai tokiu priėmimu buvo 
labai sujaudinti ir pradėjo džiūgau
dami vengriškai šaukti „Tegyvuoja 
Lietuva ir Lietuvos skautai", o 
konsulas Mūlleris psktn. Paljiulį ir 
kitus du Vengrijoj buvusius skau
tus išbučiavo.

Išlydėdami svečius iš parengia
mosios stovyklos, skautai sušuko 
keletą vengriškų ir lietuviškų šū
kių. Konsulas Mūlleris, apleisda
mas stovyklą, lietuviškai sušuko: 
„Tegyvuoja lietuvių ir vengrų bro
lybė, tegyvuoja Lietuvos skautai!" 
Apleisdami stovyklą svečiai pa
reiškė, kad šis susitikimas juos su
jaudino iki ašarų ir buvęs malo
niausias iš viso, ką iki šiai dienai 
jie Lietuvoje patyrę. Ir tikrai visų 
delegatų akyse matėsi ašaros.

Iš parengiamosios stovyklos visi 
svečiai tuojau nuvyko į vadovių 
mokyklos stovyklą, esančią Kar
mėlavoje (apie 13 klm. nuo Kau
no). Drauge vyko vyr. sktn. pulk. 
Barauskas ir keletas skautinin- 
kų-ių.

Skautės svečius sutiko gražiai 
špaleriais prie vartų išsirikiavu
sios vengrišku šūkiu. Svečiams ap
žiūrėjus gražiai įrengtą ir papuoštą 
stovyklą visos skautės išsirikiavo

Konsulas p. Pesthy Mūller (vidury), 
savo sūnumis (iš kraštų) ir mūsų skauti
ninkais (Avižoniu ir Saulaičių), nusifoto

grafavęs Vengrijoje pereitais metais*
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ffvABOŽODINtfia
Mūsų Šefas apie senąją kartą ir jaunosios kartos uždavinius*1.

„Jūsų pagarba, man skirta, tenka ir tai mūsų vy
resniajai kartai, kuri gaivino, žadino ir kėlė lietuvių tautą 
iš miego. Juk be senosios Lietuvos nebūtų buvę ir 
jaunosios. Rodos, esu ir seniau turėjęs progos pasakyti 
šitą mintį. Vyresnieji praskynė laisvėn kelius, pramynė 
jums takus, vyresnieji padėjo tėvynei laisvės pagrindus 
ir Štai mes kartu su jumis statome ant jų nepriklauso
mos valstybės rūmą. Ką vyresnieji yra padarę, tai jau
niesiems nebeteks dirbti. Nauji darbai jų laukia. Juk 
nebūtų galimas toks jaunųjų sąjūdis, kokį dabar ma
tome, jei Lietuva nebūtų tapusi laisva“.

„Bet senoji ir jaunoji Lietuva, prieškarinė ir poka
rinė, yra ta pati mūsų tėvynė, ir šiandien dengia visas 
mūsų kartas ta pati laisvės pastogė. Nėra ir negali būti 
mūsų tarpe prieštaravimų. Mes netrukus pasigėrėsime 
Jūsų žaismo gražiais judesiais, o jūs, atlikę savo žygį, 
/ustiprinę savo dvasią tuo, ko būsite patyrę laikinojoje 

sostinėje, ko būsite įgiję iš savo tvarkingo bendravimo, 
grįšite namon ir dirbsite savo paprastą darbą. Tik ir iš 
būrio ištrūkę, išsiskirstę kas sau, nepakriksite, paliksite 
ištikimi Jaunosios Lietuvos vėliavai. Tegu matys kiekvie
nas, kad esate tikrai jauni, darbštūs, lankstūs, linksmi 
ir vieningi. Jūsų tikslas — virsti vyresniąja karta, nu
dirbti tuos darbus, kurių nespėjo ar neįveikė nudirbti 
jūsų pirmatakai".

„Šitas mūsų susitikimas tegu tvirtai sieja darbe 
vyresniąją kartą su jaunąja, tegu paragina jas vieningai 
ir glaudžiai dirbti. Atsiminkime savo brolius ir savo se
seris vilniečius, nepamirškime jų sunkios buities. Jų 
naudai turi dirbti mūsų jaunosios pajėgos. Mūsų vie
ningas darbas juos atvaduos“.

*) Iš mūsų Šefo kalbos, pasakytos jaunalietuviams š. m. lie
pos mėn. 8 d. (žlūr. „Idėjos ir darbai“ 270 psl.).

prie vėliavos. Čia vyriausias skau
tininkas pasveikino konsulą ir sve
čius. Konsulas padėkojo už paro
dytą nuoširdumą ir lietuviškai pa
sveikino skautes, pažymėdamas, 
kad nors Lietuva yra toli nuo Ven
grijos, bet labai artimos viena ki
tai. Gi skautės svečiams prisegė 
po lietuvišką-vengrišką kaspiną su 
rūtos šakele. Po to, svečius pavai
šino stovykliškais sviestainiais ir 
arbata. Laike vakarienės skautės 
svečiams padainavo keletą daine
lių. Čia visiems netikėtą siurprizą 
padarė Ponas Konsulas padainuo
damas solo vieną lietuvišką daine
lę... Po vakarienės buvo sukurtas 
laužas, kurį uždegė Konsulas. Čia 
skautės gražiai padainavo tautiškų 
dainelių, paskambino kanklėmis ir 
pažaidė keletą tautiškų žaidimų. 
Pagaliau svečiai tiek persiėmė 
skautiška stovyklos nuotaiką, kad 
ėmė dainuoti vengriškas daineles 
ir, jeigu ne vyriausias skautininkas, 
tai net iš stovyklos būtų neišva
žiavę. Laužas užbaigtas Vengrijos 
ir Lietuvos himnais. Taip maloniai 
praleidę keletą valandų skaučių 
stovykloje, svečiai, palydėti veng
riškais ir lietuviškais šūkiais, išsi
vežė gražiausių įspūdžių.

Garbingos
„Neverkit prie kapo narsiųjų draugų, 
Kas krito kovoje — tas didvyris" ...

J o n o n i s.

Liepos mėn. 17 d. Kauno kapi
nėse išdygo naujas kapas. Kapas 
nepaprastas, ne kasdieninis. Du 
geriausieji mūsų tautos sūnūs did
vyriai atsiguls gimtojo krašto že
melėje amžinam poilsiui. Ištisus 
metus šiam amžinajam miegui jie 
buvo ruošiami, nes nusipelnė, kad 
jų kūnai nepranyktų, kaip kitų. 
Tai bus laidotuvės Atlanto nuga
lėtojų Dariaus ir Girėno, žuvusių 
lygiai prieš metus prie gimtojo 
krašto slenksčio. Tą dieną išbalza
muoti jų kūnai bus pernešami iš 
medicinos fakulteto rūmų į Kauno 
kapines.

Liūdnos, bet sykiu ir džiaugs
mingos lietuvių tautai bus šios 
metinės.. Liūdnos, kad netekome 
dviejų tauriausių savo krašto sū
nų, kurie yra visos tautos pasidi
džiavimas, o džiaugsmingas dėl to, 
kad mūsų tauta turi tokių didvy
rių. Jie žuvo kovoje, į kurią ėjo 
savanoriais. Žuvo nepaprastai sun
kioje kovoje. Ir tada, kada kovą 
laimėjo, prie pat slenksčio į savo 
galutinąjį tikslą. Kas krito kovo
je — tas didvyris ir prie jo kapo

sukaktuvės,
verkti nevalia! — sako mums 
poetas. Ir jis neklysta.

Darius ir Girėnas atliko nepa
prastą žygį. Ir šio žygio didingu
mas glūdi ne Atlanto nugalėjime, 
bet nuostabiai dideliame jų pasirį- 
žime, ir pasiaukojime savo tautos 
garbei. Atlantą daug kas prieš 
Darių ir Girėną buvo perskridę, o 
po jų italai perskrido visa eskadri
le. Taigi pats Atlanto perskridi- 
mo faktas nėra labai nepaprastas 
įvykis. Nuostabus, nepaprastas da
lykas šiuo atveju yra Dariaus ir 
Girėno pasiryžimas.

Perskrido Atlantą Lindbergai, 
italai ir kiti, bet aprūpinti tobu
liausiomis mašinomis, įtraukę į 
pagalbą radio stotis, laivus ir ki
tas priemones, kurios žygį paleng
vina. Toks Lindbergas žinojo, kad 
pasiekęs tikslą gaus stambią pini
ginę premiją, kuri, kukliai gyve
nant, gali ateitį užtikrinti. O Da
rius ir Girėnas, kokiomis techni
kos priemonėmis pasinaudojo, ką 
iš savo žygio galėjo tikėtis? Sudė
jo savo sunkiu darbu per ilgus 
metus sutaupytus centus, lyg elge
tos susikalėdojo aukų ir, vos įsten
gę įsigyti seną, nudėvėtą lėktuvą, 
pasiryžo į perdaug nelygią kovą su 
gamtą, kad lietuvių tautos vardo 
netrūktų sąraše tų tautų, kurios
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nugalėjo vandenyną. Sau iš šio 
skridimo jokios naudos negalėjo 
laukti. Priešingai, gerai žinojo, kad 
gali lengvai žūti, nes ir savo testa
mente įrašė: „Bet jei Neptūnas ar 
galingasis audrų Perkūnas ir mums 
bus rūstus — pastos mums kelią į 
Jaunąją Lietuvą ir pašauktų „Li- 
tuanicą“ pas save, tada Tu, Jauno
ji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, 
aukotis ir pasirengti naujam žy
giui, kad audringųjų vandenynų 
Dievai būtų patenkinti Tavo pas
tangomis, pasirįžimu ir nekviestų 
tavęs į Didįjį Teismą“.

Dariaus ir Girėno pasiryžimas 
buvo nesavanaudiškas. „Tau, Jau
noji Lietuva, aukojame šį skridi
mą“, — įrašė savo testamente. Ir 
jų noras pildosi: leitenantas Fe
liksas Vaitkus vykdo didvyrių no
rą — rengiasi su „Lituanica“ II 
naujam žygiui. Atbunda senovinis 
lietuviškasis didvyriškumas! Tai 
geriausias Dariui ir Girėnui atly
ginimas už jų pasiaukojimą. Dėl 
to mes, minėdami šįas garbingas 
metines, didžiuokimės, kad mūsų 
tauta turi tokių sūnų, kaip Darius 
ir Girėnas!____________________

* Atlanto nugalėtojai Darius (-dešinėje) ir 
Girėnas (kairėje) prie „Lituanicos" prieš 

išskrisdami i Lietuvą.

Lietuva pagerbė Kristų Karalių.
Pirmasis tautinis Lietuvos eucharistinis

Tiek žmonių, kiek buvo kongrese, 
Kaunas dar nebuvo matęs.

Šių metų birželio mėn. 28 — lie
pos mėn. 1 d. Kaune įvyko I tau
tinis eucharistinis kongresas, ku
riame dalyvavo žmonių iš visų Lie
tuvos kampelių. Visais keliais 
(vieškeliais, plentais, geležinke
liais, upėmis) įvairiausiomis susi
siekimo priemonėmis plaukė žmo
nės į Kauną, lyg vandens upėmis į 
jūrą. Na, ir priplaukė. Apskaičiuo
ta, kad kongrese dalyvavo apie 
100 tūkstančių žmonių, pradedant 
mažais vaikučiais, baigiant žila
galviais seneliais. Atvyko ir už
sienio lietuvių: amerikiečių, Lat
vijoje gyvenančių ir Anglijos lietu
vių ekskursija (apie 70 žmonių), 
vadovaujama didelio Lietuvos 
skautų prietelio kun. Mažono, ku
ris anksčiau gyveno Lietuvoje 
(Šiauliuose ir Marijampolėje), o 
dabar yra Londono lietuvių para
pijos klebonu. Vien kunigų buvo 
per tūkstantį, visi Lietuvos vysku
pai, vyskupas Pr. Būčys (rytų 
apeigų rūbais) ir Dancigo vysku
pas O'Rourke, viso 10 vyskupų.

Kongreso iškilmėse dalyvavo ir 
katalikiškajai Lietuvos visuomenei 
didelės svarbos kalbą pasakė (ją 
dedame atskirai) mūsų Šefas Jo 
Ekscelencija Valstybės Preziden
tas, ponai ministerial, aukštoji ka
riuomenės vadovybė ir daugįžy- 
mių mūsų visuomenės vadų. Tau
tos Vado ir vyriausybės aktyvus 
dalyvavimas eucharistiniame kon
grese jo reikšmę žymiai padidino.
Kongreso proga Kaunas gražiai 

pasipuošė.
Ant kelių, vedančių į Kauną, 

buvo pastatyta vartų su užrašais: 
„Sveikiname atvykstančius nusi
lenkti Kristui“. Prie valdžios, vi
suomenės įstaigų ir privatiškų na- 
nų buvo iškabintos tautiškos vė
liavos, namų sienos, balkonai nu
kabinėti vainikais, vartai, tvoros 
apkaišytos žaluminais. Daug kur 
languose buvo išstatyti Kristaus 
ir kitokie religinio turinio pa
veikslai. Savo namus papuošė ir 
daugelis kitatikių. Gražiai buvo 
išpuoštos ir iliuminuotos visos 
Kauno bažnyčios, ypač Bazilika. 
Ją išpuošti buvo sunaudota apie

kongresas.
2000 metrų vainikų ir jos išorėje 
iškabinta apie 300 vėliavų. Vil
niaus lietuvių jaunimas per p. M. 
Žukauskaitę atsiuntė labai gražių 
gyvų gėlių puokštę. Ant vieno ra
dio stiebo buvo padarytas didžiu
lis kryžius, kuris naktį, elektros) ) 
lempučių apšviestas, atrodė lyg ka
bąs ore viršum Kauno ir darė ne
paprasto įspūdžio. Ties mūsų Še
fo rūmais, prie įvažiavimo į Pre
zidentūros sodelį, buvo pastatyti 
labai gražūs vartai su gilios pras
mės užrašu: „Garbinkite Viešpatį 
visos tautos“. Tų vartų nuotrauka 
dedama. Šia proga paminėtina, kad 
visų didžiųjų religinių švenčių 
proga (pav., Dievo Kūno iškilmių 
metu) prie Prezidentūros yra pa
statomi stilingi, gražiai tautinėmis 
vėliavomis papuošti vartai.

Kongreso atidarymo iškilmės
įvyko Bazilikoje birželio mėn, 28 
d. 16 vai. 30 min., dalyvaujant 
Valstybės Prezidentui, vyriausy
bei, užsienio valstybių atstovams, 
kariuomenės vadovybei, vysku
pams, dvasiškijai ir kt. Atidarė 
Arkivysk. Metropolitas J. Skvi-
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rėčkas, kuris savo kalboje nurodė 
didžią tikėjimo reikšmę. Metro
polito žodžiais, Nekruvinoji Kris
taus Auka, kartojama altoriuose, 
rodo išganymo kelią, kuriuo eida
mas paskiras žmogus ir tautos ran
da tikrąją laimę žemėje ir ramybę 
danguje. Mūsų tauta turėjo daug 
kryžių pakelti, ilgai sunkioje ver
gijoje būti, kovoti dėl savo laisvės 
ir tikėjimo, bet šiandieną galime 
džiaugtis pilnu džiaugsmu ir gali
me pagarbinti Aukščiausiąjį savo 
laisvoje žemėje. Atidarymo iškil
mės buvo baigtos mišparais, ku
riuos atlaikė Arkyv, Karevičius. 
Vaikų diena ir jų didinga eisena.

Birželio mėn. 29 d, buvo skirta 
vaikams. 11 vai. Petro Vileišio 
aikštėje, kur dainų estrados viršu
je buvo įrengtas gražus altorius, 
įvyko vaikučiams šv. mišios. Jas 
atlaikė vysk. K. Paltarokas, o pa
mokslą pasakė Sedos klebonas 
kun. Vilutis, Per mišias giedojo 
vaikų choras — apie 600 vaikučių.

Mišioms pasibaigus įvyko įspū
dinga mažųjų eisena — procesija į 
aikštę, kur statoma Kr. Prisikėlimo 
Bažnyčia. Mat, čia buvo bažny
čios kertinio akmens, kuris, už 
Lietuvos vaikučių suaukotus pini
gus, pargabentas-iš Šventosios Že
mės, pašventinimo iškilmės. Šio
je procesijoje dalyvavo apie 12000 
vaikų. Aikštėje buvo įrengta 
estrada, kur Tautos Vadas, visi 
vyskupai, aukštoji dvasiškija, vy
riausybė, įžymieji mūsų tautos 
veikėjai priėmė gražų mažųjų pa
radą. Vėliavomis, plakatais, šū
kiais, o kai kurie ir gėlėmis, nešini, 
šventas giesmes giedodami, apie 
P/2 valandos defiliavo pro tautos 
ir bažnyčios vadus.
Prisikėlimo bažnyčios kertinio 

akmens pašventinimas.
Bažnyčiai kertinis akmuo, kaip 

jau minėta, pargabentas už vaikų 
suaukotus pinigus iš Šv. Žemės, 
Alyvų kalno. Jis yra kubo for
mos, 7 centnerių svorio. Kertinio 
akmens ir bažnyčios pamatų pa
šventinimo iškilmes atliko pats J. 
E. Arkyv. Metropolitas Skvirec
kas. Jis pasakė gražų pamokslą, 
kuriame pažymėjo, kad bažnyčios 
pastatymas yra didelis tautos įvy
kis, o tuo labiau šios bažnyčios, 
kuri yra nepriklausomybės atga
vimo paminklas. Paskiau pasakė 
kalbą J. E. Valstybės Preziden
tas, kuri dedama ištisa. Po to visi 
aukštieji svečiai įmūrijo po vieną 
plytą ant kertinio akmens. Taip 
pat buvo pasirašytas ir įmūrytas 
bažnyčios statymo aktas.

Jaunimo diena.
Antroji kongreso diena buvo 

paskirta jaunimui. Iš ryto visose 
Kauno bažnyčiose buvo išpažintis 
ir Šv. Komunija jaunimui, o pas
kiau iškilmingos pamaldos Petro 
Vileišio aikštėje, kurias atlaikė 
vysk, Reinys ir pasakė pamokslą. 
Po to prasidėjo didelė jaunimo 
procesija — paradas, kuriame da
lyvavo apie 20.000 jaunuolių. Šis 
paradas truko apie porą valandų. 
Eisena vyko iš Petro Vileišio 
aikštės prie Bazilikos, kur išsi
skirstydavo. Kada pirmieji buvo 
jau prie Bazilikos, paskutinieji dar 
nebuvo pasijudinę iš aikštės. Prie 
Įgulos bažnyčios aukštoji mūsų 
bažnyčios vadovybė (Arkivysku
pas su vyskupais) ir mūsų tautos 
vyriausybė (Valst. Prezid, su mi- 
nisteriais) priiminėjo šį paradą. 
Kolonų kolonos jaunimo, iškėlę 
rankas, traukė pro aukštuosius 
svečius. Įspūdis buvo labai didin
gas.
Naktinė adoracija ir žvakių proce

sija.
Įspūdingiausios kongreso iškil

mės buvo naktinė Šv. Sakramento 
adoracija ir žvakių procesija iš P. 
Vileišio aikštės į Baziliką. Kongre
so antrosios dienos vakare į P. 
Vileišio aikštę susirinko apie 
35.000 žmonių. Virš altoriaus su
žibo didelis elektros lemputėmis 
apšviestas kryžius, o iškilmių da
lyviai užsidegė žvakes, apgaubtas 
spalvotais gaubtuvėliais. Visa 
aikštė virto didžiule šviesos jūra. 
Po pamaldų prasidėjo tylioji nak
tinė žvakių procesija. Be jokių 
vėliavų, plakatų, tyliai kalbėdami 
rožančių, su žvakėmis rankose 
procesijos dalyviai Jononio, Paro
dos gatvėmis, Laisvės alėja, Prezi
dento ir Vilniaus gatvėmis traukė

Taip atrodė per eucharistinį kongresą 
Prezidentūros vartai.

į Baziliką. Iš viršaus žiūrint ta 
procesija atrodė lyg tekanti vin
giuota ugninė upė. Tokia neįprasta 
Kaunui procesiją, trukusi su vir
šum 2 valandas, visiems padarė gi
laus, mistiško įspūdžio.
Kongreso baigiamosios pamaldos 

ir procesija
įvyko liepos mėn. 1 dieną. 10 vai. 
30 min. P. Vileišio aikštėje prasi
dėjo pontifikalinės mišios, kurias 
laikė Arkivyskupas Metropolitas. 
Per jas buvo giedamos muziko J. 
Naujalio specialiai kongresui pa
rašytos šv. mišios. Šių mišių klau
sė Jo Eksc. Valstybės Preziden
tas, ponai ministerial, kariuome
nės vadovybė ir 100 tūkstančių 
žmonių minia. Vien vėliavų buvo 
apie 1000. Mišioms pasibaigus vys
kupas Reinys perskaitė Šv.Tėvo te
legramas, kuriomis jis pranešė, kad 
siunčia apaštališkąjį palaiminimą 
kongresui ir kad giliai įvertinda
mas lietuvių tautos užsimojimą pa
statyti didingą Prisikėlimo Bažny
čią, siunčia apaštališkąjį palaimi
nimą, kad tas sumanymas būtų 
sėkmingai realizuotas.

Po to buvo perskaitytas Lietu
vos pasiaukojimo Šv. Jėzaus šir
džiai aktas, kurį pasirašė bažny
čios vadovai, Valstybės Preziden
tas, ministerial, miesto burmistras 
ir kiti. Šis aktas bus padėtas Kris
taus Prisikėlimo bažnyčios Jėzaus 
Širdies altoriuje.

Po pamaldų prasidėjo kongre
so baigiamoji procesija, kuri buvo 
didžiausia iš visų, kokią Lietuva 
yra mačiusi. Joje dalyvavo apie 
50.000 žmonių. Ši procesija taip 
pat traukė į Baziliką. Procesiją 
pasikeisdami vedė Arkivyskupas, 
vysk. Paltarokas ir O'Rourke. Nuo 
Prezidentūros prie procesijos pri
sidėjo ir Valst. Prezidentas su vy- 
riausvbe ir kariuomenės vadovy
be. Prie Bazilikos Arkiv. Metro
politas kongresą uždarė. Uždary
damas iį padėkojo Valstybės Pre
zidentui ir vyriausybės nariams, 
kurie savo dalyvavimu palaikė 
kongreso idėją, vyskupams, dva
siškiai, kongreso rengėjams ir kt. 
Kongresą uždarius visi ėmė skirs- 
tvtis iš kur atvykę ir palengva 
Kaunas ištuštėjo.

Ką parodė sis kongresas?
Šis kongresas mums daug ką pa

rodė. Pirmiausiai jis parodė, kad 
lietuvių tauta kaip buvo seniau, 
taip ir tebėra giliai religinga. Šis 
kongresas iuk buvo viešas, orga
nizuotas Kristaus Karaliaus pa
gerbimas ir tai padarė tūkstanti
nės minios žmonių — vaikų, jau
nimo ir senų, nemokytų ir inteli
gentų. Toliau paaiškėjo, kaip
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aukštai vertina religiją mūsų vals- 
bės vadai: Tautos Vadas ir vy
riausybė, Pats Tautos Vadas su 
vyriausybe aktyviai dalyvavo 
kongreso iškilmėse, visos valdžios 
įstaigos buvo papuoštos tautinė
mis, o kai kurios dar ir Šv. Tėvo 
vėliavomis, vainikais; geležinke
liais vykstantiems duota 75% 
nuolaidos, kariuomenės ir polici
jos uoliai rūpintasi kongreso me
tu tvarką palaikyti. Apskritai, 
valstybės kiek galėta, tiek prisi
dėta prie šio kongreso surengimo. 
Tauta ir valstybė viešai, organi
zuotai, privačių asmenų ir vals
tybės vadovų lūpomis, pagerbė 
Dievą, tuo parodydama, kad tau
tiškumas ir religija visur eina gre
ta. Taip pat paaiškėjo, kad mū
sų liaudyje žymiai pažengęs pir
myn drausmės ir tvarkos suprati
mas. Sutvarkyti tokias minias 
žmonių, kokios buvo kongreso me
tu suplaukusios į Kauną, dalykas, 
deja, nelengvas. Tačiau, nežiūrint 
tų trūkumų ir klaidų, kurios buvo 
padarytos kongreso metu, reikia 
pripažinti, kad kongreso dalyviai 
išlaikė gerą tvarką, geresnę, gal 
būt, kaip galėjo tikėtis. Apskritai, 
šis kongresas turėjo didelės reikš
mės mūsų tautos religiniame gyve
nime, kas mus, skautus, pasiryžu
sius tarnauti Dievui ir tėvynei, la
bai džiugina. G. L
I-OJI JŪRŲ SKAUTŲ STOVYKLA NE

RINGOJE.
PRANEŠIMAS STOVYKLOS DALY

VIAMS.
Stovykla įvyks 1934 m. rugpiūčio m. 

1—12 d. d. Neringoje prie Juodkrantės. 
Nors stovyklauti Neringoje yra didelių 
sunkumu, stovyklavimas tekaštuos po 
25 lit.

Stovyklos užsiėmimų programa bus 
pritaikyta specialiai jūrų skautams. Pa
geidaujama, kad iš visų vietovių stovyk
lautų kuo didžiausias jūrų skautų skai
čius. Stovykloje gali dalyvauti skautai ir 
iš tų vietovių, kur jūrų skautų dar nėra, 
bet manoma greit įsteigti.

Jūrų skautai, kurie gali, vyksta į sto
vyklą valtimis, kiti vyksta kitomis prie
monėmis. Rinkimosi vieta — žvejų uostas 
(apie 1,5 klm. į šiaurę nuo Juodkrantės).

Visi stovyklos dalyviai privalo turėti:
1. Jūrų skautų uniformą, ką nors 

iš šiltesnių rūbų (nors švarką) ir maudy
mosi kostiumą.

2. Valgyti įrankius: puoduką, šaukš
tą ir kit.

3. Švarai palaikyti muilo, rankšluostį, 
baltinių ir kojinių pamainą ir kit.

4. Čiužinį šiaudams, antkoldę ir kit.
5. Popierio, pieštuką, peilį ir kit. 

smulkmenas. Kitus reikalingus daiktus 
skautai pasiima savo nuožiūra.

Vienetų vadai iki š. m. liepos m. 23 d. 
atsiunčia man vykstančiųjų sąrašus šiuo 
adresu: Panevėžys, Pragiedru
liai.

Po stovyklos visi stovyklautojai daly
vaus Jūros Dienos minėjime Klaipėdoje.

Taigi, ruoškimės į mūsų I-ąją jūrų 
skautų stovyklą Neringoje.

Sktn. H. Čerkesas, 
jūr. sk. stovyklos viršininkas.

Arkivyskupo Metropolito jubiliejus.

J. E. Kauno Arkivyskupas Metropolitas 
Juozas Skvireckas šiemet'mini jau antrą 
jubiliejų. Š. m. birželio mėnesio 24 d. 
šventė 35 metų kunigystės, o liepos mėn. 
13 d. — 15 metų vyskupavimo sukaktu
ves. Jo Ekscelencija Arkivyskupas yra 
gimęs 1873 m. rugsėjo mėn. 18 d. Kunigu 
buvo įšventintas 1899 m. birželio mėn. 
24 d. 1919 m. kovo mėn. 10 d. buvo pa
skirtas vyskupu sufraganu ir tų pačių 
metų liepos mėn. 13 d. konsekruotas. 
Kauno Arkivyskupu Metropolitu Jo Eks

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 
AKTAS

Nr. 9.
Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 70 

ir 76 §§ ir vyriausiojo skautininko tarpininkavimu, 
žemiau išvardintas Lietuvos skautų sąjungos skautes 
pakeliu į sekančius laipsnius:

įvyresnes s k a u t i n i n k e s:
1. Vyriausiojo skautų štabo skaučių skyriaus ve

dėją skautininkę Eleną Barščiauskaitę,
į skautininkes:

1. Šiaulių skaučių skyriaus vedėją paskautininkę 
Oną Jakubėnaitę,

2. Vilkaviškio tunto paukštyčių - vilkiukų drau
govės draugininkę paskautininkę Elzę Žitkiūtę,

3. Marijampolės tunto paukštyčių - vilkiukų drau
govės draugininkę paskautininkę Mariją Pempaitę,

4. Telšių tunto instruktorę paskautininkę Oną 
Mažėtytę.

į paskautininkes:
1. Šiaulių tunto skautę Danutę Venclauskaitę. 

Kaunas, 1934 m. liepos mėn. 6 d.
(Pas.) A. Smetona,

Respublikos Prezidentas.
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

(Pas.) Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas.
Vyriausias Skautininkas.

celencija yra nuo pat Lietuvos Bažnyti
nės Provincijos įsteigimo, būtent, nuo 
1926 m. birželio mėn. 21 d.

Arkivyskupas Metropolitas išversda
mas į lietuvių kalbą Šventąjį Raštą ir 
tvarkydamas Lietuvos bažnytin. reikalus 
vra daug nusipelnęs mūsų tautai. Pasku
tiniojo jubiliejaus proga vyriausias skau
tininkas Lietuvos skautų vadovybės var
du Ekscelenciją Arkivyskupą pasveikino 
palinkėdamas Jam ir toliau sėkmingai 
vadovauti mūsų dvasiniam gyvenimui.
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Pažinkim brolius latvius!
MOŠŲ VADOVYBĖ VYKSTA 

Į LATVIJĄ.

Į Latvijos III tautinę stovyk
lą, kaipo Lietuvos skautų dele
gacija, vyksta Šefo pavaduoto
jas dr-as J. Alekna ir vyriau
sias skautininkas pulk. Šaraus- 
kas. Jie dalyvaus stovyklos ati
darymo iškilmėse ir delegaci
joms ruošiamuose priėmimuose. 
Po to grįš atgal į Lietuvą. Ga
limas dalykas, kad mūsų vadai 
atvyks į Latviją drauge su tarp
tautinio skautų biuro direkto
riumi p. H. Martin, kuris liepos 
mėn. 20 d. vakare ten išvyksta.

VYKSTANTIEMS Į LATVIJOS 
TAUTINĘ STOVYKLĄ.

PRANEŠIMAS.
Tie skautai, kuriems yra leis

ta nedalyvauti paruošiamoj sto
vykloj, privalo atvykti į vyr. 
skautų štabo būstinę — Nepri
klausomybės aikštė Nr. 4—š. m. 
dįepos mėn. 19 d. rytą, kad iki 
T/. vai. būtų galima patikrinti 
aprangą, įtraukti į vykstančių 
sąrašus, paskirstyti skiltimis ir 
pakrauti daiktus į vagoną. Vė
liau atvykusiems gali susidary
ti didelių keblumų išvykti Lat
vijon. Su savimi reikia turėti 
vidaus pasą ar jį atstojantį ki
tą asmens dokumentą. Generolas K. Goppers.

JAUNŲJŲ SKAUTŲ-ČIŲ VA
DOVĖS IRGI APLANKYS III 

LATVIŲ TAUTINĘ 
STOVYKLĄ.

Liepos mėn. 25 d. vakare į 
šią stovyklą išvyksta iš Kauno 
apie 10 jaunesniųjų skautų-čių 
vadovių. Šiai ekskursijai vado
vaus sktn. Arminaitė. Tikslas — 
susipažinti su Latvijos jaunųjų 
skautų-čių sutvarkymu ir veiki
mu. Be to, vadovės dalyvaus 
mūsų reprezentacinės dr-vės 
pasirodymų programoje. Pagei
dautina pasiimti tautinį kostiu
mą. Kelionė ten ir atgal kaštuos 
14 lt. 60 et. Maistas iki rugp. 
mėn. 1 d. kaštuos 15 lit. Infor
macijų dėl šios ekskursijos 
kreiptis į vyriausiąjį skautų šta
bą pas reikalų vedėją. Norinčios 
ekskursijoje dalyvauti iki liepos 
mėn. 23 d. 12 vai. turi užsirašyti 
vyriausiame štabe ir įteikti savo 
vidaus pasą.

MŪSŲ VANDENS KELIONĖS 
BIČIULIAMS:

p. p. Povyliams Kėdainiuose, 
Čerkesams Panevėžy, Prancke- 
vičiams Užpaliuose, A. Žukaus
kui-Vienuoliui Anykščiuose r 
kitiems nuoširdžiai padėjusiems 
mums plaukiant baidarėmis Lie
tuvos upėmis tariame skautišką 
ačiū.

Kauno jūrų skautai.

Latvijos skautų štabo viršininkas 
Aleksandras Osis, pernai, sykį kalbėda
mas apie Latvijos III didžiąją stovyklą, 
yra pasakęs:

„Laukiame svečių artimų ir tolimų 
kaimynų, bet ypatingai maloniai laukia
me mūsų brolių — lietuvių skautų — gra
žiu būriu atvykstant".

Šį nuoširdų kvietimą vykdydami, kad 
ir nelabai skaitlingu būriu (apie 60 žmo
nių), vykstame liepos mėn. 20 d. į minė
tąją stovyklą. Abiejų broliškųjų tautų 
bendrosios bočių kovos praeity, panašus 
likimas, bendrosios kovos, už Neprikjau- 
j^mybę, tautos laisvę, mus ypač artina 
™ dėl to atsilankymas Latvijoje mums 
sudaro didelio džiaugsmo.

Mes tikimės, kad tie mūsų saitai, ku
rie stiprina bendravimą, ryškina abiejų 
tautų džiaugsmus ir vargus, nušviečia is
torinius, kultūrinius ir organizacinius fak
torius ir santykius, šia proga dar labiau 
sustiprės.

Šia proga nors bendrais bruožais su- 
sipažinkim su savo šiaurės kaimynų—bro
lių latvių skautijos pradžia ir jos raida.

Skautai Latvijoje pradėjo organizuo
tis dar didžiojo karo metu, kol Latvija 
tebebuvo Rusijos valdoma. 1917 m. Ce- 
syje ir Rygoje pasirodė pirmieji Rusijos 
skautų organizaciniai vienetai, kur daly
vavo ir latvių, bet vokiečiams Latviją 
okupavus, veikimas apmirė. Kai kurį lai
ką darbas ėjo slaptai.

Latvijos skautų judėjimo pradžią ten
ka skaityti nuo 1917 m. spalių mėn. 22 d., 
kada Aluksnoje įsikūrė latvių skautai. 
Tačiau tikrąja jų „gimimo" data Latvijos 
skautų centralinė organizacija (LSCO) 
laiko 1918 m. rugsėjo m. 2 d.; kada įsikū
rė Cesyje pirmoji latvių skautų draugovė.

Pradžia buvo sunki. Vadai neturėjo 
skautiško patyrimo, skautybės judėjimas 
buvo kaž kokia naujiena. Tačiau nors 'r

Kaip kūrėsi ir tvarkėsi Latvijos’skautal.
buvo didelių sunkumų, organizacija plėtė
si. 1920 m. Rygoje buvę vietos ir grįžę 
iš Rusijos vadai sudarė iniciatorių grupę, 
kurie organ-cijai padėjo stiprius pamatus.

Jai vadovauti pasiėmė gen. K. Gop
pers. Pirmaisiais metais įsikūrė daug nau
jų vienetų. Skautų skaičius greitai augo ir 
krašte buvo didelis susidomėjimas skau
tais,

J. Dombrovskis, Latvijos skautų vadas. 
III tautinės stovyklos viršininkas.

1923 m. VIII.31—IX.2 įvyko pirma di
džioji tautinė stovykla, kuri iškėlė daro
mas klaidas, vadų ir skautiškos literatū
ros stoka. Po šios stovyklos, kai kurį lai
kotarpį iki 1928 m. latviai vadina net ieš
kojimų bei reformų laikmečiu.

1926 m. pradedamas leisti jų skautu
kas laikraštis „Ugunskurs" („Laužas"), ku
ris ir dabar tebeeina. Išleidžiama keletas 
B. Powell’io leidinių ir įkurti vadų kur
sai. Vadovų kursų ir literatūros pagalba, 
duota daug geros medžiagos naujam dar
bui. Pradėta organizuoti prie vienetų vil
kiukai ir skautai vyčiai.

1928 m. įvyko II tautinė Latvijos 
skautų stovykla, kuria, pasak latvių, bai
giamas skautų kūrimosi periodas ir pra
sideda sistematingas darbas.

Išleista darbo metodų ir reguliamino 
nuostatai, vadų kursai pakreipti Gilwell 
kursų linkme, imta smarkiai rūpintis 
skautų rėmėjais. Po to, skautų judėjimas 
Latvijoj pasidaro stiprus ir gyvas.

1932 m. L. S. C. O buvo: 2.677 skau- 
tai-ės, 1.087 vilkiukai, 642 skautai vyčiai 
ir 696 pasyvūs nariai. Viso 5.536.

Tenka pastebėti, kad iki ligšioliniam 
laikui viena didžiausių kliūčių skautybei 
destis ir augti Latvijoje buvo nepakan
kamas visuomenės susidomėjimas skauty- 
be, jos esmės nesupratimas ir didelis 
jaunuomenės organizacijų susiskaldymas. 
Tačiau nesenai, t. y. 1934 m. V 9 d., tie 
nenormalumai prašalinti. Gen. Gopperio 
sumanymu ir iniciatyva įkurtas prie švie
timo ministerijos Latvijos Skautų Tauti
nis Komitetas, kurio priešaky yra vy
riausybės nariai su dabartiniu Valstybės 
Prezidentu A. Kviesiu, LSCO garbės Še
fu. Arčiau su broliais latviais teks su
sipažinti šios stovyklos metu.

Pasktn. K. Majauskas.
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TEN, KUR VIENYBĖ ŽYDĖJO.
Liepos mėn. 4 d. pavakaris. 

Tamsūs debesys gaubia Kauno pa
dangę ir lietus vis labiau laisto 
dulkėtas miesto gatves. Tačiau 
yra žmonių, kurių lietus nebaido 
— nuo švietimo ministerijos rū
mų pasijudina keturi sausakimši 
automobiliai. Tai mūsų vyriausiojo 
skautininko pulk. Šarausko suor
ganizuotoji iškyla į istorinę Lietu
vos skautuos gyvenime lietuvių ir 
latvių skaučių vadovių stovyklą, 
įvykusią šiemet nuo birželio mėn. 
30 iki liepos mėn. 8 d. gražiame 
Turžėnų pušyne, prie Karmėlavos. 
Pirmą syk Lietuvos skautų gyve
nime stovyklavo dviejų broliškų 
tautų skaučių vadovės, todėl šito
kią nepaprastą stovyklą atlanky
ti norinčių atsirado gana daug.

Pasirodo, kad auto šį syk buvo 
greitesni už lietų: kuo smarkiau 
jie dumia, tuo toliau tamsieji de
besys pasilieka ir kai pasiekiame 
stovyklą, jo nebebuvo nė kvapo. 
Tik čia paaiškėja, kiek daug ir ko
kių garbingų svečių susilaukė 
skautės. Pasirodė, kad atvyko J. 
E. Ponas Švietimo Ministeris prof. 
Tonkūnas, Latvijos pasiuntinio pa
reigas einąs tos pasiuntinybės 
charge d'affaires p. Voldemar Sie
werts su ponia, Lietuvoje tuo me
tu viešėjęs švedų-lietuvių draugi
jos vicepirmininkas rektorius p. 
Cornelius Sjowal, Kauno miesto 
burmistras ir lietuvių-latvių vieny
bės draugijos pirmininkas p. Mer
kys (buv. Klaipėdos kr. gubernato
rius), švietimo ministerijos direk
toriai p. p. Masiliūnas ir Miškinis, 

. buv. užsienių reikalų ministeris 
valstybės tarybos narys dr-as Zau
nius su ponia, Čiurlionies galerijos 
direkt. Galaunė su ponia, „Spau
dos Fondo“ direktorius p. Žygelis, 
na, ir nemažas būrelis vyriausio 
skautų štabo narių ir skautininkų.

Tik priėjus prie stovyklos vartų 
metėsi į akis du skelbimai apie 
stovyklos lankymo tvarką: vienas 
lietuvių, kitas latvių kalba. O tik 
įėję pro vartus pamatėme iš abie
jų pusių takelio gražiai iš pušų 
kankorėžių ir spiglių smėlyje pa-

Elizabet Rozenberg,
Latvijos skaučių vadė (vyriausioji skau
tininke), kuri taip pat stovyklavo pas 

mūsų skautes.

darytus lietuvių ir latvių skaučių 
ženklelius: dešinėje latvių, o kairė
je — mūsų skaučių. Vadinasi, iš 
pačių pirmųjų žingsnių matyti, jog 
čia ne eilinė stovykla.

Aukštuosius svečius prie vartų 
sutinka skautės ir stovyklos vado- 

zbė, su jos garbės viršininke p.
S. Čiurlioniene priešaky. Ponia 
Čiurlionienė nusivedė svečius sto
vyklos apžiūrėti, o aš tuo tarpu 
pasileidžiau į priešingą skaučių

Latvės skautės šoka stovykloje savo tautinį šokį.
Foto sktn. Kupstaitės.

miesto pusę. Mat, norėjosi grei
čiau jį apžiūrėti ir šį tą nusifoto
grafuoti, nes saulutė rengėsi greit 
„pakęsti“ Neryje. Tik pasukęs iš 
tako dešinėn, randu gražią smėlio 
aikštelę, lietuviškais raštais išra
šytą, o aplink ją užrašas: „Vaikš
čiokite pas mus mylimos, brolių 
tautos sesės“. Už keleto žingsnių 
nuo čia kairėje — gražus trikam
pis stalas, o jo viduryje — lietuvių 
ir latvių tautinės vėliavėlės. Vidu
ryje stovyklos smėlio aikštelė su 
gražiais ornamentais, o aplink! j) 
stiebai, ant kurių plevėsuoja lietu
vių ir latvių tautinės vėliavos. 
Aikštės pakraščiuose palapinės, o 
prie jų smėlio aikštelėse įvairūs 
raštai — papuošimai. O tų pala
pinių — visokių: ‘ čia štabas, ten 
sanitarinis punktas, „ūkio ministe
rija“, redakcija... Mane, žinoma, 
daugiausia interesuoja redakcija. 
Per „protekciją“ įlendu ten. Re
daktorius—tada paskaut., o dabar 
jau skautininke — Žitkiutė tarp 
popierių paskendusi laikraštį „Sto
vyklos Akiniai“ ruošia. Teiraujuo
si, koks jo tiražas, kokiomis prie
monėmis spausdina ir kitokių 
„techniškų smulkmenų“. Redakto
rė, kurią stovykloje kažkodėl va
dina Gandi, į visus mano klausi
mus atsako vieną: „Pasakysiu prie 
laužo“ ... < /')

Svečiams apžiūrėjus stovyklą 
įvyko bendra skautiška vakarienė,
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Latvių skaučių ženklelis prie įėjimo į stovyklą. Taip atrodė šios stovyklos stalas.
Foto sktn. Kizlaičio.

kurios metu kai kam teko gerti 
arbatą dviem iš vieno puoduko. 
Mat, užvirtus tokiai „armijai“ sve
čių skautės ir indų pristigo. Po va
karienės visi susirinko prie vėlia
vos. Stovyklos adjutante pasktn. 
V. Lukošaitė su raportu sutinka 
Poną Švietimo Ministerį, skaitomi 
vadovybės įsakymai lietuvių ir lat
vių kalbomis. Suaidi Lietuvos him
nas ir leidžiasi mūsų tautinė vėlia
va. Po to Latvijos himnas — ir 
latvių vėliava, kol jis baigiamas, 
pasiekia žemę. Abu himnus gieda 
visos skautės: ir lietuvaitės ir lat- 
vaitės.

Netoli vėliavų aikštelės gulėjusi 
samanų krūva staiga pranyksta ir 
jos vietoje atsiranda laužas. Lat
vės ateina prie jo tautiniais rūbas. 
Skamba lietuviškos ir latviškas 
dainelės pakaitomis, bet jas dai
nuoja visos. Latvės pašoka keletą 
savo tautinių šokių, kurie sve
čiams labai patinka. Čia paaiškėja 
ir visa tai, ko aš įkyriai pas sesę 
„Gandi“ teiravausi. Ji paskaito 
stovyklos laikraštį, kurio tiražas 
— 1 egzempliorius. Jos vienos pri
rašytas, suredaguotas ir „atspaus
dintas“... Neapsieinama ir be „tik
rojo meno“ — skautės suvaidina 
3-jų veiksmų „operą“ vardu „Var- 
liata". Svečiai juokais springsta, 
kai skautės primadonas ir premje
rus vaidindamos stengiasi „visas 
manieras“ išlaikyti. Nuoširdžiai 
juokiasi ir mūsų operos artistė p. 
Jonuškaitė-Zaunienė. „Opera“, ži
noma, negalėjo vykti be orkestro, 
kurį sudarė „muzikontai“ su tri
mitu, šukomis, švilpuku, skardinė
mis lėkštėmis ir kitais tolygiais 
instrumentais. Tokiai gražiai nuo
taikai esant svečiai nė nepajuto, 
kaip atėjo 23 vai., ir teko taip jau
kų ir malonų skaučių miestą ap
leisti.

Stovykloje teko patirti ir malo
nų siurprizą — tarp atvykusių lat
vių skaučių besančios keturios lie-

tuvaitės skautės: Eugenija Liaug- 
minaitė, Teklė Indriulaitytė, Liu
cija Rudytė ir Ona Gerners. Pir
mosios trys iš Rygos, o paskutinio
ji — iš Mintaujos. Rygoje ir Min
taujoje lietuvės skautės susiorga
nizavusios visai neseniai — šių 
metų pradžioje, padedant lietuvių 
„Šviesos1 ‘draugijai. Mintaujos lie
tuvių skautėms vadovauja Ona 
Gerners, kuri jau 12 metų, kaip 

Lietuvaites skautės, atvykusios į stovyklą drauge su latvėmis.
Iš kairės į dešinę: T. Indriulaitytė, E. Liaugminaitė, O. Gerners ir L. Rudytė.

skautė. Ji gimusi ir augusi Latvijo
je. Lietuvaitės labai patenkintos 
atvykusios į šią stovyklą.

Laisvu laiku teko išsikalbėti ir 
su latvaitėmis skautėmis, kurių vi
so buvo 8. Jos jau viską supran
tančios lietuviškai ir šiek tiek kal
bėti moka. Mat, ponia Čiurlionie
nė kasdiena turi joms po vieną lie
tuvių kalbos pamoką. Laužo metu 
pasitaikė proga truputį pasikalbė
ti ir su Latvijos skaučių vyriausia 
skautininke p. Rozenberg, „Jei 
Tamsta nori ką nors rašyti, tai aš 
supažindinsiu su savo padėjėja 
p-le Mendinš; ji suteiks Tamstai 
visų norimu informacijų“, — sako 
man p. Rozenberg, pamačiusi, 
kad aš turiu bloknotą. Su p. Men
dinš susipažinti pasirūpinau pats, 
bet pasikalbėti taip ir neteko. Tik 
pradėsime kalbėtis, tuoj suskam
ba latviška ar lietuviška dainelė ir 
p. Mendinš skuba ten. Arba ne
spėju aš dar klausimo užbaigti, 
kaip laužui vadovavusi sktn. Kups
taitė šaukia: „Prašome seses lat
ves pašokti savo tautinį šokį". Su
sitarėme su p. Mendinš,* kad ji 
grįžusi iš stovyklos savo įspūdžius 
parašys Skautų Aide. Netrukus 
pasiskaitysime.

Sktn, K. Laucius.
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Greit valgysime gardžius blynus,..
Foto sktn. Kizlaič:o.

Šešių valsfyhėlių vaistytoje...
Sako, kiekvienas žmogus būti

nai privaląs turėti kokią nors silp
nybę. Gal būt, tai ir tiesa. Jei ma
nęs kas paklaustų, kokią silpnybę 
turi mūsų vyriausias skautininkas 
pulk. Šarauskas, aš nedvejodamas 
pasakyčiau: ,,Stovyklų lankymo 
silpnybę”,.. Gal ir suklysčiau, bet 
taip jau esu įsitikinęs. Štai, Kauno 
apylinkėse neįvyksta nė viena 
skautų ar skaučių stovykla, ku
rios jis neatlankytų, jei ne keletą 
syk, tai bent vieną kartą. Negana 
pats atlanko, bet dažniausiai drau
ge atsiveža skautams brangių sve
čių būrį. Ir ne tik arti Kauno 
įvykstančias stovyklas lanko, bet 
nuvažiuoja pas skautus, stovyklau
jančius ir už kelių dešimtų ar net 
šimtų kilometrų. Ar skautams dėl 
šios vyriausio skautininko „silp
nybės” reikia liūdėti ar džiaugtis, 
palieku patiems spręsti.

Liepos 4 d. naktį vyr. skautinin
kas grįžo iš lietuvių-latvių vadovių 
stovyklos, o liepos mėn. 6 d. po 
pietų jau išvyko į Jurbarką, kur 
stovyklavo 6 Kauno „Aušros” tun
to draugovės. Drauge nusigabeno 
vyr. skautų štabo ūkio dalies ve
dėją sktn. Mašiotą, Kauno „Auš
ros” tunto tuntininką paskautinin- 
ką Paliulį ir 1. e. Skautų Aido re- 
dektoriaus pareigas sktn. Laucių.

Stovykla besanti keletas kilo
metrų už Jurbarko labai gražiame 
pušyne, netoli Nemuno kranto. 
Draugovės stovyklas įsirengusios 
gana atokiai nuo viena kitos. Ją 
pasiekus greit ėmė ir temti. Vi
sos, išskyrus vieną draugovę, jau 
besančios nuleidusios vėliavas, 
pavakarieniavusios ir besirengian
čios ilsėtis. Laužo ruošti niekas 
nebemanė, nes neseniai buvo bu
vęs didelis lietus, kuris visus gero
kai „išprausė”. Vyriausiojo skau
tininko atsilankymas tokiu laiku 
buvo skautams tiek nelauktas, 
kad kai kurie jaunesnieji vadovai 
net sumišo ir tuojau nesusivokė, 
kas čia ir bedaryti...

Vyriausias skautininkas aplankė 
visas šešias stovyklas, nors tarpais 
ir lietus lijo. Nebuvo tos palapi
nės, kurios vyr. skautininkas ne
būtų apžiūrėjęs. Vienus pagirdavo 
už gerą palapinės įrengimą, ki
tiems patarimų duodavo, kaip su
sitvarkyti. Retą skautą jis nepa
kalbindavo. Vieno pasiteirauja, 
kiek metų kaip skautas, kelinti 
metai stovyklauja, kito paklausi
nėja, kurioje klasėje yra, kaip mo
kytis sekasi ir t. t. Kol taip besi
kalbant pasiekiame paskutiniąją 
draugovę — XII Margio — buvo 
jau po 21 valandos. Čia mūsų lau
kė malonus siurprizas: stovykloje 
besanti „žiurkių" skiltis, kurie vi
si, išskyrus vieną, bestovyklaują. 
Šioje skilty vyrai ir nedaug ką di
desni už žiurkes... Tačiau tai pa
vyzdingiausia skiltis visoje drau
govėje ir už tai draugininkas žiur
kių skilčiai leidžia rytmečiais pa
kelti prie savo palapinių, o vaka
rais nuleisti skilties gairę. Margie- 
čiai pakvietė mūsų vakarienės, 
nuo kurios, žinoma, neatsisakėme 
ir sviestainius „virėjai” vos spė
davo nešti prie stalo...

Atsidėkodami už atsilankymą, 
vyr. skautininkui pagerbti stovyk
lautojai ekstra suruošė bendrą 
laužą, kuriam vadovavo pasktn. 
Rėklaitis. Laužo metu įvyko nau
jojo tuntininko pasktn. Paliulio 
„įvesdinimas”. Mat, „Aušros” tun
tas įsteigtas ir jis tuntininku pa
skirtas dar nesenai ir dėl to dabar 
pirmą syk teturėjo progos atsilan
kyti į savo tunto stovyklą. Šia 
proga vyriausias skautininkas pa
sakė skautams gražią kalbą, ku
rioje pareiškė vilties, kad naujasis 
tuntas, pasktn. Paliuliui vadovau
jant ir sktn. Mašiotui globojant, 
pavyzdingai tvarkysis ir augs. Ži
noma, netylėjo ir naujasis tunti- 
ninkas, kuris užtikrino, kad „Auš
ros” tuntas tas viltis, kurių turi 
skautų vadovybė, pateisins. L. e. 
Skautų Aido redaktoriaus parei
gas sktn. Laucius apdalino visas 
draugoves dar šiltu Skautų Aidu, 
suredaguotu jo tikrojo redakto
riaus sktn. Saulaičio. Kiekviena 
draugovė gavo po vieną numerį 
visiems, o laužo vedėjui psktn. 
Rėklaičiui, stovyklos v-kui sktn. 
Kišonui ir žinomam Sk. Aido ben
dradarbiui B. Gendvilui teko po 1 
egz. atskirai. Pastarasis gavo ne 
už dyką, o kad aprašytų šią gražią 
stovyklą . . .

Skautų „orkestro” maršu ir gau
siais šūkiais lydimi apie 23 vai. 
apleidome stovyklą. Man bent iš 
visų šešių stovyklų įsirengimo — 
susitvarkymo atžvilgiu geriausiai 

patiko XII Margio draugovės, 
vadovaujamos psktn. Rėklaičio ir 
II Algirdo draugovės, vadovauja
mos psktn. Dičiaus stovyklos.

------------- V. A.

Jau stūvyklavom...
Antrojon Ukmergės tunto sto- 

vyklon Gurakalnės miške per 3 
km. nuo Dubingių VI. 16. iš Ukmer
gės, Giedraičių ir Širvintų „univer
sitetų” susirinko 87 „dūšios”, ku
rių tarpe matėsi visą laiką jaunat
viškai besišypsą: dail. A. Jaroše
vičius; dail. E. Kulvietis, dir. V. 
Sabas ir tuzinas mokytojų. Vyr. 
skautei L. Skamienei trejetą dienų 
padirbėjus, išdygo meniškomis 
smėlio juostomis, voveraitėmis, 
vištomis, kiškučiais, skautukais iš
pinta sesių vienuolikos palapinių 
respublika su „saloniškais fote
liais”, praeitimi dvelkiančiais au
kurais, žaliais kryžiais, o vyrai iš
vedė „komendanto alėją” ir pa
statė miestą.

Didesniam komendanto ir šir
vintiškių patogumui, respubliką su 
miestu susijungėm telefono vielom. 
Prie vartų dvi virtuves aptvėrėm 
jau Kernavą ir Palangą mačiusiu 
špagatu, pastatėm tris palapines 
su sūriais, kastuvais, kumpiais, 
sviediniais ir turto prižiūrėtoju. 
Čia žibutės bulbes skuto, lakštin
galos čiauškėjo, narai be eilės 
vakarienę virė, o elniai mėnesiena 
žavėjosi.

Vakarais paežerėj sukurdavom 
didingus laužus, kur sesės čigonė
mis šoko, broliai dienoraštį skai
tė, adjutantas laikraščius dalino, 
sakalai asilus rodė, o tuo tarpu 
šimtai žiūrovų pilvus susiėmę 
juokdavosi.

Visų stovyklos iškilmių centras 
— Joninės. Prie laužo 9 j. sk. ga
vo raudonus, o 3 sk. — geltonus 
kaklaryšius, o mok. skilt. Juškevi
čius „pavadintas” vyr. skiltininku.

Juoz. Kunotas.

Kas apie palapinę griovelio nekasa — 
po lietaus palapinėje plaukioja...

Foto sktn. Kizlaičio.
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(Tęsinys iš Nr. 13).
— Pagaliau turime šiokią tokią sen

saciją, — plepėjo Mikas.
— Kas čia per sensacija! Ot kitų 

kraštų skautai, tai turi stovyklose bebū
dami nuotykių. Skaitei „Aide" Pavojin
gąją Naktį? Ten tai bent nuotykiai! Kad 
mes tokių turėtume!

— O ką tu gali žinoti, kur mus nuves 
Arno laikrodis? — svajojo Vytas.

— Ruoškitės greičiau, kad tie vagi
liai per toli nenueitų! — ragino Juozas.

— Daiktus palikime čia, — kalbėjo 
Mikas. — Svarbiausia, kad mes juos pa
vytume.

— Pažiūrėsime. Dabar reikalinga tvar
ka, — aiškino Juozas. — Tyliai susiriši
me visus daiktus. Mums ne tiek svarbu 
greitai juos sučiupti, kaip tikrai su
čiupti. Dėl to dar kartą: tvarka ir klus
numas. Mes neturime žemėlapio. Be to, 
kol kas dar visai tamsu. Per daug sku
bėdami galime tik sugadinti savo reikalą.

Daugumui toks planas nelabai patiko. 
Jie norėjo dar šią naktį kuo daugiausiai 
patirti. Tačiau visi žinojo, kad paskutinis 
žodis yra skiltininko Juozo. Jis ir už vis
ką atsako.

— Juozai, dar kartą papasakok viską, 
kaip ten atsitiko, — prašė Kazys.

— Pasakok tu, Jonai. Tu geriausiai 
žinai.

KETVIRTAS SKYRIUS.
Pirmieji pėdsakai.

Buvome pasiruošę vykti. Tik dar ne
žinojome kur. Pirmiausia reikėjo patirti, 
kuri dabar valanda. Mikas gyrėsi, kad 
jo chronometras naktį šviečia. Tačiau 
dabar mes veltui stengėmės įžiūrėti, kur 
ta jo išgarsintoji „šviesa“.

Povilas dėl to nenufiminė.
— Vaikai, — pareiškė jis, — trupu

čiuką palaukime: tuoj ims švisti. Gal 
dieną jo chronometras geriau švies.

Visi turėjome su Povilu sutikti. Tik 
išsiėmę iš kuprinės lemputę pamatėme, 
kad jau baigėsi antra valanda.

— Vaikai, štai kaip padarysime, — 
kalbėjo Juozas. — Pirmiausia išsivirsime 
karštos arbatos. Ką gali žinoti, gal visą 
dieną nieko šilto negausime valgyti. 
Kuprinių nenusiimkite. Vytas išsiims ka
tilėlį ir atneš vandens. Arbatžolių yra 
mano kuprinės dešinėje kišenėje. Aš tuo 
tarpu pasidairysiu aplink stovyklą. Pa
vaikščiosiu aplink ją miške. Gal ką paste
bėsiu. Jeigu ištiktų pavojus, švilpkite pa
vojaus signalą.

— Eik atsargiai, — patarė Kostas: — 
Tie vagiliai gal kur netoli pasislėpė.

— Būtų labai gera, kad juos rastume 
čia pat. Tik aš manau, kad jie bus jau 
toli. Vagys turi greitas kojas. Gaišti jie 
nemėgsta.

Juozas drąsiai nuėjo į mišką. Mes 
pradėjome trūsti apie arbatą.

Staiga Arnas poetiškai sučiulbo:
— Aušrinė žvaigždelė! Vaikai, žiūrė

kite, aušrinė!
— Užsidaryk savo srėbtuvą. Ir be ta

vo aušrinės turime į valias rūpesčio! — 
Taip atsakė, žinoma, Povilas. Visi susi
juokėme. Paskui vėl nutilome.

Po valandėlės vienas tarė:
— Graži bus mūs kelionė, jeigu jau 

pradžia tokia romantiška.
— Dėkui už tokį romantiškumą, — 

atkirto Antanas. Jis vis negalėjo užmiršti 

nosinės, kurią buvo jam įgrūdę į burną. 
Pagaliau katiliuko dangtis ėmė judėti. 

Drauge ir mes atgijome. Belaukdami bu
vome turkiškai susėdę aplink ugnį. Da
bar bandėme ir turkiškai atsistoti. Aš be
sikeldamas parvirtau ant šono. Visiems 
to tik ir reikėjo. Tuoj ėmė iš manęs ty
čiotis, erzinti.

— Bent kuprinę mums palik, kai ban
dysi lįst į ugnį! — paleido visi liežuvius.

— Kad jūs nesulauktumėte! — pa
maniau ir dar kartą bandžiau. Tik pasi- 
spyriau — ir vėl sunki kuprinė parplėšė 
atgal. Nauja juoko banga atlygino už 
mano nevykusias pastangas.

— Dar aš čia rodysiu tokiems neiš
auklėtiems vaikams savo stiprumą! Jei
gu tik norėčiau, kaip bematant atsisto
čiau, bet aš tyčia nenoriu, — atsakiau 
aš jiems.

„Aušrinė žvaigždelė. Vaikai, žiūrėkit, 
aušrinė!"

Dabar pasirėmiau ranka į žemę, kad 
atsispyręs lengviau atsistočiau. Po ran
ka pajutau kažkokį popieriuką. Jau bu
vau benorįs sviesti jį į ugnį, bet susilai
kiau. Priėjau prie ugnies ir ėmiau tą 
pojjieriuką žiūrinėti.

— Ko tu ten spoksai į savo delną? Ar 
gyvatė įkirto? — klausė Mikas.

— Autobuso bilietas, „Varėna — Aly
tus“. Vaikai, kuris jūs važinėjote į Va
rėną? — dabar jau aš pradėjau tyčiotis.

— Neplepėk niekų. Parodyk šen, ką 
tu ten turi? — rimtai tarė Povilas.

Aš jam padaviau rastąjį popieriuką. 
Jį apžiūrėjęs, Povilas tarė:

— Tikrai autobuso bilietas. Vakar 
dienos, data aiški. Kaip jis čion pateko? 
Vakar mes jo nematėme ...

— Ar tik nebus vagiliai jį pametę?
— spėliojo Mikas.

— Kaip jie galėjo pamesti? — vis 
dar abejojo Povilas.

— Nugi kaip jų gaujos vadas traukė 
iš kišenės savo biauriąją nosinę, bus 
drauge ir bilietą išmetęs, — atsakė Anta
nas.

— Tikrai, šioj vietoj jis man grūdo į 
burną savo nosinę, — atsiminiau ir aš. ■— 
Nėra abejonės, kad bilietą jis pametė.

— Įdomus radinys. Nudžiugs ir Juo
zas, — kalbėjo Povilas.

Rastasis bilietas labai visus nuteikė/ 
Ėmėme garsiai kalbėtis, spėlioti, ginčytis*

— Šaukime Juozą! — patarė Arnas.
— Negalima. Jei gauja netoli, tai iš

girs mūs šauksmą ir -supras, kad mes jau 
atsikėlę ir juos sekame, — sakiau aš.

— Teisybė, — pritarė Povilas. — 
Antanai, pilstyk arbatą, kad nutiltų sa- 
lionas.

Greitai visi gardžiai siurbėme karštą 
gėrimą.

Tuoj grįžo ir Juozas.
— Ir rėkiate gi jūs! — buvo pirmi ’o 

žodžiai. — Už kilometro girdėti. Taip 
elgdamiesi, niekada nepagausime vag:ų. 
Berniokai bus nudūmę į miestą. Bent taip 
galima spręsti iš krypties, kuria jų nu
eita.

— Mes radome tikresnių ženklų: 
autobuso bilietą, — pasigyrė Mikas.

— Bilietą? — nustebo Juozas: — Pa
rodykite!

Aš padaviau jam popieriuką. Juozas 
žiūrėjo ir kraipė galvą.

— Nuostabu, nuostabu! „Varėna — 
Alytus", data vakar dienos. Kaip jis čia 
atsirado?

— Greičiausiai jį bus išmetęs bernio
kų vadas,—aiškino Antanas. — Kai ėmė 
iš kišenės tą prakeiktą nosinę, išmetė ir 
bilietą.

— Labai galimas daiktas, — kalbėjo 
Juozas. — Aiškiai matyt, kad dar neilgai 
jo čia gulėta. Dar nė rasos nesudrėkin
tas.

Bekalbėdamas Juozas atsivertė bilie
to antrąją pusę.

— Kas gi čia? — staiga jis paklausė: 
— Kažkas parašyta... Mikai, išimk lem
putę.

Kai lemputė buvo išimta, Juozas vėl 
tyrinėjo bilietą. Jo kampe buvo pieštuku 
parašyta: „kawiarnia p, Podynia“. Dau
giau nieko.

— Ką tai galėtų reikšti? — galvojo 
Juozas. — Kas suprantate?

— Tai lenkiški žodžiai, — ėmė aiškin
ti Arnas. — „Kavinė pono Podynio". Aš 
lenkiškai suprantu.

— Šitaip... Kavinė p. Podynio.,., -- 
galvojo Juozas. — Ką gi, teks ją atlan
kyti... Dabar baigsime pusryčius.

PENKTAS SKYRIUS.
Linksmoji pradžia.

Po pusryčių Juozas mums išdrožė 
tokią prakalbą:

— Senieji kariai! Klastingai mus puo
lęs priešas pasislėpė. Mes turime jį su- 
sieškoti. Ir mes jį rasime! Turime žinių, 
kad jis gali būti ruože tarp Alytaus ir 
Varėnos. Greičiausiai jis bus Alytuje. Ži
noma, mes galėtume nueiti ir pasiskųsti 
policijai. Policija tą gaują gal suimtų, bet 
gal ir nesuimtų. Ką gali žinoti, kaip tie 
pramuštgalviai teisintųsi. Pagaliau kam 
mums policija, kai mes patys esame svei
ki ir protingi.

Visas būrys Juozui pritarė.
— Aš taip galvoju, — toliau kalbėjo 

skiltininkas: — Visas būrys nueis kur į 
patogią vietą ir lauks. Geriausia, man 
rodos, tam tiktų vieta kur nors prie Aly
taus — Varėnos plento. Ten gražus miš
kas, Nemunas, tiltas, ne per toli, bet ir ne 
per arti miestas. Jeigu reiks, galėsime 
ten ir stovyklą pasidaryti.
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— 6 tuo tarpu vagys..., — neiškentė 
Antanas.

— Taigi, tuo tarpu Povilas, Jonas ir 
aš, — nutraukė Antano žodžius Juozas,
— eisime į Alytų pažiūrėti to pono Po- 
dynio kavinės. Gal ten rasime savo va
gis. Jonas pažįsta juos ir galės nurodyti, 
ar tai tikrai jie. Povilui pavėsime žvalgo 
pareigas. Jis turės iškvosti, iš kur t;e 
berniokai, kas jie toki ir ką mano toliau 
veikti. Tada žinosime, kokiu būdu atsi
imti savo pavogtus daiktus.

— Einam visi į miestą ir išgaudom 
tuos nenaudėlius, — karščiavosi Antanas.

— Negalima. Nežinia, ar juos rasime. 
Nežinia, kur jie padėjo mūs daiktus. Ne
žinia, ką darys policija ir žmonės, jeigu 
mes vidury miesto pradėsime muštynes,
— kalbėjau aš.

— Gerai sakai, — pagyrė mane Juo
zas. Ir kiti man pritarė.

— Tu, Povilai, sugalvok planą, kaip 
ištirti tą kavinę, — tarė skiltininkas.

— Jau šį tą turiu, — greitai atsaitė 
Povilas. — Manau, kad pavyks.

— Gerai, — toliau kalbėjo Juozas. — 
Vyksime. Žvalgų būriui vadovausiu aš 
pats. Likusiems vadovu skiriu Antaną. 
Nuvykę pas tiltą, apsistokite kur nuoša
liau miške. Prie plento nuolat laikykite 
vieną stebėtoją. Sudie. Budėk!

Juozas, Povilas ir aš išėjome į vieną 
pusę, visi gi kiti — į antrąją.

— Papasakok dabar, ką tu manai da
ryti? — eidamas Juozas klausė Povilą.

— Nieko ypatingo, — atsakė tas. — 
Persirengsiu kokiu driskium valkata, nu
eisiu į miestą, išsiklausinėsiu, kur ta gar
sioji kavinė ir atsigersiu joje arbatos. 
Štai ir viskas.

— O kur gausi tokių drabužių? — aš 
jį paklausiau.

— Reiks užeiti pakeliui pas kokį ūki
ninką, ir gausiu. Tik žiūrėkite, gražiai 
turime elgtis. Reikia įsigyti pasitikėjimo. 
Kitaip nieko negausime.

— Galėsi pats kalbėtis, — aš jam sa
kiau. — Mes tik pritarsime, kur reikės.

Gerą galą ėjome tylėdami. Staiga Po
vilas ties vienais namais sustojo ir tarė:

— Čia, rodos, gausime, ko mums rei
kia. Einam!

Kieme pamatėme dar neseną moterį.
— Labas vakaras, — saldžiu balseliu 

pradėjo Povilas. Mes norėjome paklausti, 
ar negautume nusipirkti saldaus pieno?

— Labas, labas, kur gi negausite. Tu-

„Kai jį pamatėme, net susirietėme besi
juokdami“.
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riu ką tik pamilžto. Prašau i seklyčią. Aš 
tuoj atnešiu pieno.

Ūkininkė mus nusivedė į švarią sekly
čią ir pakvietė sėsti prie gražiai uždengto 
stalo. Pati gi išėjo į virtuvę.

— Matysite, ne aš būsiu, jeigu čia 
mums nepavyks! — šyptelėjęs mums ta
rė Povilas.

Tuoj gavome dar beveik šilto pieno.
— .Labai dėkui, — kalbėjo Povilas. — 

Gal galėtumėte su mumis trupučiuką pa
sėdėti?

— Kur gi ne, jeigu tik jūs netrukdy
siu, — atsakė ūkininkė.

— Anaiptol. Mums labai malonu su 
jumis trupučiuką pasikalbėti. Jūs čia, ro
dos, gražiai gyvenate. Labai švari sekly
čia. ^pač mums patiko jūs sodas. Ar kas
met jūs turite tokių gražių gėlių?

Ūkininkė tik raudo ir raudo. Povilo 
žodžiai, matyt, jai labai patiko.

— Ką jau čia, ponaiti, giriate. Nei jau 
čia pas mus yra kas gražu, nei ką. Ot 
miestuose...

— išsiginkite. Taip gražiai tvarkomų 
namų seniai nemačiau.

— U kur ponaičiai keliaujate?
— Mes atvykome pažiūrėti gražaus 

jūs krašto. Bet šiąnakt mus ištiko nelai
mė. Nakvojome miške, palapinėje. Naktį 
mus užpuolė kažkoki vagiliai ir apvogė. 
Mes žinome, kad jie iš Alytaus. Dabar 
norėtume juos susekti. Tik nežinome, ką 
daryti, kad jie mūs nepažintų...

— Alytuje pilna visokių nenaudų. Ne 
kartą jie ateina ir pas mus.

— žinot ką, — toliau kalbėjo Povilas: 
— Jeigu turėčiau kokių senų, nudrisku
sių drabužių, tai aš, persirengęs, galėčiau 
nueiti į miestą ir gal pamatyčiau tuos 
vagilius. Bet kelionėje, žinote, tokių da
lykų mes neturime.

Povilas taip nekaltai šypsojosi, kad 
mudu su Juozu vos galėjome sulaikyti 
juoką.

— Aš galėčiau jums padėti, — tarė 
geraširdė ūkininkė. — Tik Jūs nenorė
site rengtis purvinais mūs berno drabu
žiais. Mūs bernas bus ir tokio pat ūgio.

— Puiki mintis! — sušuko nudžiugęs 
Povilas. — Jeigu tik galėtumėte tuos dra
bužius man paskolinti.

— Gerai, gerai. Tuoj aš juos atnešiu.
Ir ji išbėgo pro duris.
Po keleto minučių atnešė ji seną, vel

tinę skrybėlę, prieštvanines skylėtas kel
nes, nežmoniškai išteptus trinyčius ir 
raudoną kaklaryšį.

Povilas paklausė, ar jis gali prieme
nėje tais drabužiais apsirengti.

— Jeigu tik jums tinka, renkitės, — 
atsakė moteriškė.

Praėjo keletas minučių, ir Povilafe 
grįžo į kambarį. Kai jį pamatėme, net 
susirietėm besijuokdami.

Perdaug jam ilgos kelnės atrodė, lyg 
koks sraigtas ar armonikos dumplės. Tri
nyčius jis tyčia buvo išsivertęs pamušalu 
į viršų. Kaklą turėjo apsivyniojęs raudo
na skepetėle. Iš po didžiulės skrybėlės 
kyšojo tik smakras ir nosis. Paskui j!s 
atsuko mums kitą pusę. Tada jau negalė
jome iš juoko ir nusėdėti.

(B. d.).

Idėjos ir darbai*
ANTRASIS JSO SĄSKRYDIS.

Valstybės Prezidento ir mūsų Šėlo 
Antano Smetonos 60 metų amžiaus su
kaktuvių proga, Jaunosios Lietuvos (ku
rios Šefu Tautos Vadas irgi yra) sporti
ninkai — J. S. O. — liepos mėn. 5—8 d. 
suruošė Kaune antrąjį sąskrydį. Iš visų 
Lietuvos kampų per 10.000 sportininkų 
susirinko tą dieną Kaune. Nors ir pasi
taikė blogas oras, kuris pora sykių su
trukdė programos vykdymą, sąskrydis 
praėjo gražiai ir įspūdingai.

Atidarymas, turėjęs įvykti ketvirta
dienį, liepos mėnesio 4 d., dėl blogo oro 
buvo nukeltas į penktadienį. Tą dieną 
lengvosios ir sunkiosios atletikos, kums- 
čiasvydžio, futbolo, krepšiasvydžio, van
dens sporto, teniso, jojimo ir motociklų 
mėgėjai rungtyniavo įvairiuose Kauno 
stadijonuose ir atitinkamom sporto šakom 
pritaikintose vietose . Šeštadienį vakare 
sportininkai dalyvavo Karo Muziejaus 
vėliavos nuleidimo iškilmėse, o vakare, 
užsidegę fakelus, nuvyko pasveikinti 
Tautos Vadą A. Smetoną. Jisai, dauge
lio aukštų asmenų lydimas, išėjo į bal
koną ir, po sveikinimų, susirinkusiems 
J. S. O. nariams pasakė kalbą. Sekan
čią dieną — sekmadienį, buvo iškilmin
goji sąskrydžio dalis: 11 vai. Ąžuolyne 
pamaldos, 16 vai. aerodrome apie 6.500 
uniformuotų jaunalietuvių atliko prati
mus. Tuo metu Rygos lietuviai estafeti
niu bėgimu atnešė ir įteikė Resp. Prezi
dentui sveikinimą. Tose iškilmėse da
lyvavo Tautos Vadas su ponia, keletas 
ministerių, diplomatinis korpusas, aukš
toji kariuomenės vadovybė ir daug kitų 
aukštų svečių ir publikos.

X Dariaus ir Girėno ir viso pasaulio 
lietuvių diena. Užsienio lietuviams remti 
draugija, susitarusi su Vilniui vaduoti są
junga, šaulių sąjunga ir kitomis organi
zacijomis, nusprendė liepos mėn, 17 d. 
kasmet Lietuvoje ir visame pasauly, kur 
tik yra lietuvių, švęsti vadinamąją „Da
riaus ir Girėno ir viso pasaulio lietuvių 
dieną“. Tos dienos tikslas — pareikšti 
lietuvių tautišką susipratimą ir vieningu
mą. Šiai šventei liepos mėn. 17 d. parink
ta todėl, kad tą dieną žuvo garbingiausi 
lietuviai išeiviai Darius ir Girėnas. Minė
jimo programa paliekama vietos organi
zacijų iniciatyvai.

X Mūsų lakūnams puikiai sekasi. Bir
želio mėn, 25 d. mūsų aviacijos eskadri
lė iš trijų lėktuvų, vadovaujama paties 
aviacijos viršininko pulk. Įeit. inž. Gus
taičio, išskrido į kelionę aplink Europą. 
Iki šiol atlankė šias valstybių sostines: 
Stockholmą, Kopenhagą, Amsterdamą, 
Briuselį, Londoną, Paryžių, Romą, Vieną, 
Prahą, Budapeštą, Maskvą. Kelionė ge
rai sekasi, skrenda be jokių kliūčių. Vi
sur mūsų lakūnai buvo nuoširdžiai sutin
kami, informuojami ir vaišinami. Kai ku
riuose valstybėse mūsų lakūnai buvo 
apdovanoti ordenais. Užsienių spauda 
apie mūsų lakūnų žygį plačiai rašo. Lie
pos mėn. 19 d. mūsų lakūnai iš Maskvos 
grįžta į Kauną. Šis skridimas nemaža iš
garsins Lietuvos vardą užsieniuose.

X Anglų karo laivas Klaipėdoj. Liepos 
mėn. 6 d. į Klaipėdos uostą atplaukė mil
žiniškas anglų laivyno kreiseris „Orion“. 
Šis kreiseris yra 180 metrų ilgio, vande
ny įgrimzdęs net 22 pėdas. Turi 14 ar- 
motų, minų aparatų, hidroplaną ir daug 
galingų prožektorių. Visas laivas valdo
mas elektros pagalba. Jo įgulą sudaro 
540 vyrų. Laivas daro galingos tvirtovės 
įspūdį.
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MŪSŲ ŠEIMOS NOUJIEN

MŪSŲ ŠEFAS ATOSTO
GAUJA.

Mūsų Šefas J. E. Res
publikos Prezidentas šio 
mėnesio 13 d. specialiu 
traukiniu išvyko į Palangą 
atostogų. Vietos visuome
nės ir vasarotojų buvo la
bai iškilmingai sutiktas.

CENTRE.
II-OJI VANDENS KELIONĖ 

NEMUNU.
Pirmoji vandens kelionė bai

darėmis Nemunu Alytus-Kau
nas jos dalyviams taip patiko, 
kad daugelis pareiškė noro 
rengti antrą tokią kelionę į Klai
pėdą. Skautų vadovybė šiai min
čiai pritaria, o prof. Kolupaila 
sutinka ją organizuoti.

Dėl to susitarus su Kauno 
Jacht-klubais ir kitomis sporto 
organizacijomis rengiama antroji 
masinė propagandinė kelionė 
baidarėmis ir kitokiomis spor
to valtimis iš Kauno į Klaipėdą. 
Kelionė ruošiama sąryšy su 
Klaipėdoje įvykstančia rugpjū
čio mėn. 12 d. Jūros Diena, iš 
Kauno manoma išvykti apie 
rugpiūčio mėn. 6 —7 d.

Skautams jau laikas ruoštis ir 
taisyti savo baidares šiai kelio
nei, kad pavyzdingai pasirody- 
tumėm panemunės gyventojams 
ir klaipėdiečiams. Smulkios in
formacijos bus įdėtos Skautų 
Aido Nr. 15.
PIRMASIS VANDENS PARA

DAS PUIKIAI PAVYKO!
I vandens kelionė baidarėmis 

Nemunu Alytus — Kaunas, įvy
kusi šio mėnesio 7 — 9 d., pa
vyko daug geriau, negu galėjo 
tikėtis. Dalyvavo 60 baidarių ir 
118 žmonių. Plaukė ir vyriausias 
skautininkas pulk. Šarauskas su 
Eonia. Tarp plaukimo dalyvių 

uvo nemaža žinomų mūsų vi

suomenės darbininkų, pav., Šau
lių sąjungos pirmininkas da:l. 
Žmuidzinavičius, rašytojas Vie
nuolis — Žukauskas, Petras Ru- 
seckas, pulk. Vintortas ir kitų. 
Visa kelionė buvo filmuojama 
Suprantama „plaukė“ ir Skautų 
Aidas (1. e. redaktoriaus par. 
sktn. Lauciaus asmeny). Kita
me numery šią įdomią kelionę 
aprašysime ir įdėsime nuotrau
kų.
SKAUČIŲ VADOVĖS VYKS

TA Į ŠVEICARIJĄ.
Š. m. rugpiūčio mėn. 8 — 18 

d. Šveicarijoj, Adelbodene, 
tarptautiniuose skaučių namuose 
įvyks tarptautinė skautininkių 
konferencija.

Iš Lietuvos į šią konferencciją 
vyksta skaučių vadė vyr. sktn. 
S. Čiurlionienė, vyriausio štabo 
skaučių skyr. vedėja vyr. sktn. 
E. Barščiauskaitė ir skauč:ų 
skyr. užsienių dalies vedėja sktn. 
M. Avietinaitė.

Šioje konf. be įvairių svarbių 
reikalų bus rinkimai į tarptauti
nį skautininkių komitetą. Lat
vijos skaučių vadovybė išstatė į 
komiteto narius mūsų skaučių 
vadės p. Čiurlionienės kandida
tūrą.

VYKSTAM Į SUOMIJĄ
Liepos 20 — 30 d. Suomijoj, 

ties Helsinkiu Drumso saloje, 
įvyksta suomių švedų jamboree, 
kurią globos Suomijos respubli
kos prezidentas. Šioje stovyk
loje dalyvaus Pabaltijos, Skan
dinavijos ir kitų valstybių skau
tai. Stovyklos metu įvyks kele
tas ekskursijų.

Į šią stovyklą iš Lietuvos 
vyks: sktn. J. Navikas, sktn. V. 
Kastanauskas, sktn. J. Bulota 
ir psktn. St. Kairys (pirmasis 
vykstanciųjų vadas, antrasis pa
dėjėjas). iš Kauno mūsų atsto
vai išvyksta liepos 17 d. 10 vai 
30 min.

Mūsiį skautininkai, grįždanr, 
po vieną parą sustos Taline ir

Rygoje. Ką jie veiks Suomijoj, 
kaip reprezentuos Lietuvą, ko- 
k;e jų kelionės įspūdžiai skni- 
t/sime vėliau „Skautų Aido" 
puslapiuose. Lv
ATSISVEIKINOME su lat

vėmis.
Šeštadienį liepos 7 d. lietuvų 

-latvių skaučių stovykloj bu/o 
paskutinis laužas. Naujai pakel
tos skautininkės davė įžod’. 
Skaučių vadė atsisveikino su 
visomis. Latvių vyriausia skauti
ninke p. Rozenberg atsisveikin
dama kitiems metams užkvie
tė mūsų skautes į Latvijos - 
Lietuvos skautų stovyklą. Lie
pos 8 d. sesės latvės, lydimos 
stovyklos štabo, atvyko Kaunan, 
Karo Muziejaus sodely uždėjo 
gėlių vainiką ant paminklo žu- 
vusiems už Liet, nepriklausomy
bę ir tą pačią dieną 22 v. 15 m. 
išvyko Rygon.
STOVYKLAUJA VADOVĖS.

Nuo liepos mėn. 9 d. toje pat 
vietoje, kur stovyklavo liet.-latv. 
skautės, prasidėjo vadovių mo
kyklos stovykla, į kurią iš visų 
Lietuvos kampelių suvažiavo 32 
vadovės. Stovyklaus iki liepos 
mėn. 23 d. Stovyklai vadovauja 
vyr. skautin. D. Kesiūnaitė. Sto
vyklą lariko daug svečių ir už
sieniečių. Iš užsieniečių jau at
silankė švedų, cechų ir vengrų, 
kurie yra atvykę į Lietuvą.

PROVINCIJOJE.
TEN, KUR BARTUVA BAN

GUOJA...
(Aidas iš Skuodo padangės).
— Skuodo skautų-čių šeima 

labai smarkiai auga. Nekalbant 
jau apie dr-vių sustiprėjimą, 
tenka paminėti, kad įsisteigė ir 
puikiai veikia mokytojų skau
čių skiltis. Be to, jau atlikti vi
si paruošiamieji darbai dviems 
skautų vyčių būreliams steigti. 
Jie pradės veikti dar šią 
vasarą. Skautus vyčius Skuode 
organizuoja vyr. sklt. K. Velič
ka, vyr. sklt. J. Kuliukas Ir 

psklt. VI. Viskantas. Girdėti, 
kad greit žada įsisteigti ir mies
to vyr. skaučių skiltis.

— Birželio mėnesy Skuodo 
skautus netikėtai aplankė re
tas svetys — artimas Sk. Aido 
bendradarbis, garsioje? straips
nio „Kelionė į Chikagą ir atgal“ 
(praeitų metų Sk. Aide) autorius 
— valst. dramos artistas p. Ka
zys Jurašūnas. Jis, specialiai su
rengtame pašnekės}, papasako
jo skautams keletą labai svar
bių ir naudingų dalykų: apie 
skautų teatrą, skautiškus pasi
žymėjimus ir t. t. Už malonų at
silankymą p. Jurašūnui esame 
begaliniai dėkingi.

- - VI 12 d. Skuodo skautai- 
tės laužu pagerbė L. S. S. Šefo 
vardadienį.

— Baigęs vidurinę mokyklą 
mūsų draugininkas vyr. sklt. Sa
vickas išvyko iš Skuodo. Parei
gas laikinai perėmė adjutantas.

Šešėlio brolis.
UNIFORMĄ TURIME VISI!
Žeimelis. Maironio skautų-čių 

draugovė, įsisteigusi š. m. balan
džio mėn. 23 d., vadovaujama 
darbščios draugininkės, vid. 
mok. mokyt. E. Zaleskytės, spar
čiai veikia.

Visi jau turi uniformą, kurą 
įsigyti padėjo gerb. skautų rė
mėjai.

„Skautų Aidas" yra visų uo
liai skaitomas. Audra.
ROKIŠKIETĖS STOVYKLAVO.

Šiais metais, Rokiškio skautės, 
tunto skaučių skyriaus vadės 
vyr. skilt. E. Liutvinaitės vado
vaujamos, stovyklavo gražiajam 
Kazliškio šile.

10 dienų labai greit prabėgu. 
Skautės sugrįžo iš stovyklos la
bai patenkintos ir pasiryžusius 
kasmet stovyklauti.

Stovyklavo 29 vyresnės ir 32 
jaunesnės skautės.

„Stirnų" Birutė.'

(Tęsinys viršelio trečiame psl.,

„Orion“ išbuvo Klaipėdoje 10 die
nų. Anglų jūrininkai yra geri sportinin
kai. Dėl to tik atvykę tuoj pradėjo su 
mūsų sportininkais rungtis. Liepos mėn. 
7 d. rungėsi anglai futbolininkai su Klai
pėdos sporto sąjungos (KSS) futbolo ko
manda. Po poros dienų įvyko bokso rung
tynės tarp anglų ir vietinių boksininkų.

Anglų svečiai Klaipėdoje buvo labai 
iškilmingai sutikti. Klaipėdiečiai laivo 
atvykimu labai domisi. Paskirtomis va
landomis leidžiama laivą apžiūrėti. Ap
žiūrėti norinčių atsiranda didžiausios mi
nios ir prie laivo spūstis.

Liepos mėn. 15 d. laivą atlankė Ponas 
Respublikos Prezidentas. Jis buvo sutik
tas -su tokiomis iškilmėmis, kokiomis 
anglai sutinka savo karalių. Tai klaipė
diečiams padarė didelio įspūdžio.

X Kooperacijos diena. Liepos mėnesio 
pirmą šeštadienį ir sekmadienį viso pa
saulio kooperatininkai švenčia vadinamą 

„kooperacijos dieną“. Šiemet ji buvo 
švenčiama liepos 7 ir 8 d. Ji švenčiama 
norint labiau išpopuliarinti kooperacijos 
idėją. Pas mus kooperacijos pradžia sie
kia dar prieškarinius laikus, tačiau del 
įvairių priežasčių kooperacija Lietuvoje 
dar tiek neįsigalėjo, kiek reikia. Šiuo me
tu Lietuvoje yra apie 1.500 kooperatyvų, 
kurie turi apie 200.000 narių. Tai per ma
ža.

Liepos mėn. 7 — 8 d. kooperacijos 
diena buvo minima ir visoje Lietuvoje. 
Plačiausiai ji buvo paminėta Kaune ir 
per radio. Mūsų Šefas J. E. Valstybės 
Prezidentas A. Smetona tos dienos proga 
parašė Lietuvos kooperatininkams raštą 
apie kooperacijos šiandieninę prasmę. 
Tas raštas buvo perskaitytas kooperati
ninkų iškilmėse ir per radio. Mes, skau
tai, privalome kiek galėdami, prisidėti 
prie kooperacijos idėjos plėtimo ir gy
vendinimo.
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Knygų lentynėlė.
Sodžiaus Menas. 5. Mezgimo — nėri

mo raštai. Leidžia Žemės Ūkio Rūmai. 
1933 metai.

Mūsų sodžiaus mene glūdi didžiaur-i 
ir brangiausi tautinės dvasios turtai. 
Juos plačiajai visuomenei pasiryžo iš
kelti žemės ūkio rūmai ir, reikia pasa
kyti, jie tą savo garbingą pasižadėjimą 
sėkmingai vykdo. Štai jau susilaukėme 
penktosios Sodžiaus Meno knygos, ku
rioje duodami labai gražūs mezgimo-nė- 
rimo raštai. Visoms penkioms S. M. kny
goms rinktinių raštų pavyzdžių patiekė 
darbštusis sodžiaus meno rinkėjas daili
ninkas A. Tamošaitis. Jis ne tik surinko 
iliustracinę medžiagą, bet ją taip pat sko
ningai sutvarkė, suklasifikavo ir daugu
mai knygų paaiškinamuosius straipsnius 
parašė. Jo darbštumas ir pasiimtojo dar
bo meilė — tai gražus ir sektinas mūsų 
jaunuomenei pavyzdys.

Kokia turininga ir kaip gražiai men š- 
kai visur sugeba pasireikšti lietuvio kai
miečio siela, mums ryškiai rodo ir penk
tosios Sodžiaus Meno knygos mezgimo- 
nėrimo raštai. Kasdienės apyvokos rei
kalams skiriamiems daiktams paprasčiau
siomis technikos priemonėmis lietuvis su
gebėjo išgauti nuostabiausių meno efek
tų. Nepaprastas raštų įvairumas ir spalvų 
darnumas! Tai yra todėl, kad, anot A. 
Tamošaičio, „sodžiaus, arba liaudies, me
no kūrybos akstinas—ne prabanga ir per
teklius, bet noras savo dirbamajam daik
tui suteikti grakštesnę išvaizdą, kad j^s 
viliotų akį, džiugintų sielą, nes to reik-i- 
lauja įgimtas žmogaus grožio jausmas. To
dėl sodžiuje ir pasireiškė paprastos, pri
mityvios, bet nuoširdžios meno formos, 
raštai, spalvos. Be to, mūsų sodžiaus me
nas kilo iš lietuvio sielos, savo raidoje 
vadovavosi senomis protėvių tradicijomis, 
todėl jis perdėm yra lietuviškas, tautiš
kas". Dėl tų savumų jis yra brangintinas, 
studijuotinas, nes jis, kaip teisingai įva
de pažymima, yra pamatas, iš kurio gali 
ir turi išaugti didysis mūsų tautos menas; 
jis yra niekad neišsenkąs šaltinis lietuviš
kojo stiliaus kūrybai.

Tą tikrai lietuviškąjį stilių sukurs mū
sų jaunuomenė. Tad ji iš mūsų sodžiaus 
meno tai kūrybai turi semtis įkvėpimo 
ir pajėgų. Ji turi būti didžioji mūsų so
džiaus meno gaivintoja.

Skautai ne kartą savo darbeliuose yra 
parodę gilią lietuviškojo stiliaus nuovo
ką. Mūsų Sodžiaus Menas tą jų nuovoką 
dar labiau sustiprino. Be to, skautai tega 
bus tie pionieriai, kurie tą sodžiaus meną 
skleis mūsų visuomenėje.

A. Daugėliškis.

Vyksti į stovyklą,
o ar įsigijai

Kaina 5 lt. K. Avižonio 
puikią knygą

Kaip ilinykliill!
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Vaižganto Raštai, XIX t. Naujieji lite
ratūros nuotykiai. Kaunas, 1933 m. 
326 p.

Tai viena iš paskutinių knygų, kūną 
Vaižgantas priruošė: pats sirgdamas tai
sė korektūras, tik, deja, nepabaigė. Ji 
išleista jam mirus. Kaip visose, taip ir 
šioje Vaižganto knygoje iš kiekvieno pus
lapio trykšta didelė lietuvių tautinės kul
tūros ir jos kūrėjo lietuvio meilė. Čia yra 
įdomių straipsnių apie spaudos draudimą, 
Viltį, periodinės spaudos 100 metų su
kaktuves ir kt. Gana plačiai nagrinėjama 
A, Smetonos, Maironio, Matulionio, Do
bilo ir daugelio kitų asmenybė ir kūryba

Taikomosios entomologijos kursas. 
Bendroji entomologija. III dalis. Vabzdžių 
biologija. Su 54 paveikslais tekste. Kau
nas, 1933 m. Parašė St. Mastauskas. 2. Ū. 
Akademijos entomologijos lektorius.

Knygos turinį sudaro šie skyriai: 1. 
Vabzdžių gyvenimas. II. Vabzdžių reikš
mė. III. Vabzdžių reikšmė žmogaus gyve
nime. IV. Geografinis vabzdžių išsiplati- 
nimas ir V. Rodyklės.

Knyga speciali, vertinga entomologijos 
kurso studijozams. Bet gi, ji itin įdomi 
ir kiekvienam mėgėjui kolekcionieriui, o 
ypatingai tos srities specialybei besiruo
šiančiam skautui. Nebūtų galima paskai
tyti pilnai pasiruošusiu daržininko ar so
dininko specialybei skauto, jei jis nebūtų 
susipažinęs su šios knygos turiniu. Kap.

Ar turi skautišką 
literatūrą: --

1. P. Jurgelevičius. Lietuvos ateitis. (32 
pusi.), 1925. 0,50 lt.

2. P. Jurgelevičius. SKAUTYSTĖ. (278 
pusi.), 1927. 6.— lt.

3. P. Jurgelevičius. Skautų tarnavimas 
tėvynei. (32 p.), 1927. 1.— lt.

4. P. Jurgelevičius, SKAUTŲ VADO
VAS. (120 p.)) 1929. 2.— lt.

5. St. Šalkauskis. SKAUTAI IR PASAU
LĖŽIŪRA. (24 p.), 1930. 0,75 lt.

6. KELIAS Į LAIMĘ. Iliustruotas įvairių 
autorių skautiškų straipsnių rinkinys,

* daugiausiai skautams vyčiams (104 p.), 
1930. 2,50 lt.

7. Skautų kalendorius 1930 m. (128 p.), 
1930. (Išparduota).

8. Skautų šventės (32 p.), 1930. 0,25 lt.
9. „Budėki“. Moksleivių ir skautų kalen

dorius 1932 m. (298 p.), 1932. 0,50 lt.
10. SKAUTŲ SKILTIS Roland Philipps, 

Skilčių sistema ir John Lewis, Kaip 
vesti skiltį) (84 p.), 1932. 1,50 lt.

11. Geri darbeliai ir dideli darbai. Skau
tiškas 3-jų veiksmų vaidinimas (30 p.),
1932. 1,50 lt.

12. Dr. K. Avižonis. Kaip išmokti pašliū
žomis šliužinėti, su 100 iliustracijų (96 
pusi.), 1933. 2,50 lt.

13. Dr. K. Avižonis. KAIP STOVYKLAU
TI. (Pasirengimas stovykloms, stovyk
lų įrengimas ir stovyklavimas), su 356 
iliustracijomis (308 p.), 1933. 5.— lt.

14. K. Laucius. FOTOGRAFUOTI GALI
KIEKVIENAS. Vadovėlis foto mėgė
jams. Su 111 pav. (256 p.), 1933. 
3 50__4 it,

15. Skilties knygelė. (120 p.), 1933. 1,50 lt.
16. R. Baden-Powellis. SKAUTŲ VADAS.

Vadovėlis skautų vadams, tėvams, 
dvasininkams, mokytojams. (112 p.),
1933. 3 50 lt.

17. Prof.’ S. Kolupaila, MŪSŲ VANDENS 
KELIAI. (95 p.), 1933. 1.— lt.
Reikalaukit visuose knygynuose ir sk. 

reikm. tiek, skyriuje. •
Vasarą SKAUTŲ AIDĄ 

gausite visose laikraščių pardavimo 
įstaigose.
SK. AIDAS eis reguliariai.

EUCHARISTININKŲ KONGRESUI 
ATMINTI

išleista labai graži speciali tik vaikams 
ir skautams maldaknygėlė

„JĖZUS IR AŠ“.
Sudarė Jul. Maceinienė, peržiūrėjo it 

prakalbą parašė J. E. Vyskupas M. Rei
nys, kalbos žiūrėjo Universiteto Prof. A. 
Salys. Knygelės gale pridėta MINIS- 
TRANTūRA. Išleista labai gražiai, labai 
gerame popieriuje, aiškiu šriftu, su spal
votais paveikslėliais, aptaisyta spalvotais 
ir gražiais viršeliais. Kaina: odinės ir 
auksuot, — Lt. 5,—; drobin. ir raudon. 
krašt. — Lt. 2,—.

Vaikelio malda yra kitokia, negu su
augusio žmogaus, jam dar nevisos ben
drosios maldos tėra suprantamos. Užtat 
vaikučiams būtinai reikia ir atskiros mal
daknygės, Ši knygelė bus vaikučiams 
brangiausia dovanėlė ir geriausias atmi
nimas I-mojo Lietuvoje eucharistinio 
kongreso.

Be to, dar anksčiau išleista gražiausia 
Lietuvoje maldaknygė:

JAUNIMUI IR INTELIGENTAMS
Kan. A, Sabaliausko

„VIEŠPATIES ANGELAS“.
Kalbos žiūrėjo Dr. A. Salys. Mažo ir 

gražaus formato, išleista labai gerame 
brevijoriniame popieriuje, smulkiu — noa- 
parelio — šriftu, užtat maldų sudėta įvai
rių ir gana daug. Kaina papiginta: 1 rūš. 
odin. ir auksuot. Lt. 5,—; 11 rūš. drob. ir 
raudon. krašt. — Lt. 2,—.

Visos knygos gaunamos visuose ŠV, 
KAZ1M1EKO DR-J OS ir kituose knygy
nuose ir pas A. KNIUKŠTĄ, KAUNE. 
Putvinskio g. 14.

TURĖSIME KELIONIŲ VADOVĄ.

Visi mes norime keliauti. Kiekvieną 
žmogų kelionės vilioja. Tai jau tokia mū
sų prigimtis. Tik nesveikos prigimties 
žmogui mieliau susitraukus tūnoti už 
pečiaus, nekaip žvalgytis po gražųjį 
gamtos ir žmogaus kūrybos pasaulį. Bet 
dažnai kelionės apvilia, ir tai tik dėlto, 
kad keliauninkas nesugeba arba nemoka 
keliauti. Taip, reikia mokėti keliauti! 
Jau garsusis Goethė pasakė: Kelionė 
turi mokyti, auklėti ir atgaivinti. Taigi 
reikia nusimanyti kaip ir kur keliauti, 
kad kelipnė būtų mums ne tik maloni, 
bet ir naudinga, ne tik smagi, bet ir 
graži.

Mes keliaudami galime prisidėti prie 
kilnaus krašto pažinimo ir kraštotyros 
darbo, tik reikia apie tai nusimanyti, 
taigi atsiranda gyvas reikalas turėti ati
tinkamas keliauti vadovas. Toks vadovas, 
kaip teko patirti, jau rengiamas spaudai. 
Jame bus mūsų profesorių nurodymai 
apie įvairias kelionių sritis. Didesniąją 
knygos dalį apims mūsų krašto vietovių 
aprašymai. Vadovas bus patogaus for
mato, apie 300 psl. didumo ir gražiai 
iliustruotas. Zemėlapyj bus pažymėtos 
visos lankytinos vietos. Vyriausias vado
vo tikslas — sujudinti mūsų jaunuome
nę keliauti po gimtąjį kraštą ir keliau
jantiems suteikti naudingų praktiškų ži
nių, kurios ne tik palengvintų pačią ke
lionę, bet ir prisidėtų prie kraštotyros. 
Šio vadovo sumanytojas ir redaktorius 
yra žinomas mūsų kraštotyros populia- 
rizatorius ir prityręs kelionių organizato
rius geografijos mokytojas A. Bendo- 
ravičius, o leidėjas — knygoms pla«‘ 
tinti b-vė „Sakalas“,
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(Tęsinys iš 271 psl.).

NAUDOJAMĖS VASARA.

Palangos Kęstučio dr-vė. Pa
darėme dvi keliones: į Švento
sios uostą, bei į Nagarbos ir Al
kos piliakalnius. Viso pėsčia nu
keliauta apie 70 km.

VI.28—30 surengėme trijų die
nų stovyklą. Stovyklavome Bo- 
kų kalnelyje, Dimitravo miškuo
se (apie 17 km. už Palangos). 
Stovyklauti pasisekė puikiu. 
Niekuomet nepamiršime prie 
laužo ir užsiėmimuose patirtų 
įspūdžių.

Palangos skautus daug sušel
pia p. Vizbaras, už ką jam skau
tiškai dėkojame.

J. Strakšys.

PLAUKOME NEMUNU.
Kauno VI draugovė.

Š. m. VII-24-25 d. „Žuvėdrų“ 
skilties 5 skautai padarė kelio
nę Nemunu iš Kauno į Jurbar

ką, kur buvo d-vės stovykla. 
Kelionė, nors buvo nepalankus 
oras, pasisekė ir jo dalyviams 
paliko daug gražių atsiminimų. 
Vadovavo skiltininkas vyr. sklt. 
V. Švedas.

Jūrys.

KURIAME LAUŽUS.
Krakių Kęstučio dr-vėje jau 

nuo vasario mėn. vyksta skautų 
vadų kursai, kuriuos veda skau
tininkas V. Papečkys. Jau 
visi išlaikė į Il-jjį patyrimo 
laipsnį, kai kurie ir į I-jį; atlik
ti uždaviniai su kliūtimis...

Dabar dažnai kūrename lau
žus, prie kurių mūsų programos 
pasižiūrėti susirenka nemaža 
publikos.

Labai vykęs laužas buvo mū
sų Šefo Respublikos Prezidento 
A. Smetonos vardinių išvakarė
se birželio mėn. 12 d., progra
ma truko daugiau kaip 2 valan
das.

Skautas.

Vilnonių Gelumbių Fabrikas 
Ako. B-vė „DROBĖ“ Kaunas I
Didžiausias pasirinkimas vilnonių medžiagų Ponų, Ponių ir vaikų rūbams, ’ 
tai pat kariškių, policijos, dvasiškių, šaulių, paštininkų, miškininkų, muitinės ir kitų 

uniforminių medžiagų pigiausiomis fabriko kainomis.
„DROBĖS“ KRAUTUVĖS i

Kaunas I, Drobės g-vė 56 Klaipėda, Turgaus g-vė 7 Panevėžys, Respublikos g. 32 Ukmergė, Vilniaus g-vė 8 
Kaunas, Laisvės alėja 21 Šiauliai, Vilniaus g-vė 134 Marijampolė, Laisvės g. 21, Šilutė, Tilžės gatvė 1 nr. 

„Drobės“ krautuvėse didelis pasirinkimas medžiagų, pamušalų, šilkų ir kitų prekių žemiausiomis kainomis.

Spaustuvė, litografija, ofsetas, cinkografija ir knygrišykla

AKCINĖ BENDROVĖ SPINDULYS Kaunas, Miško g. 11
Telefonai: Direktoriaus kabinetas 3125, Spaustuvės ved. 161, Grafikos skyr. ved. 3480, Rinkykla 4693, Kontora ir buhalterija 247

Dirba visus spaudos darbus greitai, gražiai ir pigiai. 1930 V. D. m. parodoje aukso medalis už gražius spaudos darbus

Kas nori turėti gražią spaudą, tas duoda darbą SPINDULIUI

flhE. B-vė „LIBTUVOS CIIHRIIS“
Kaunas, Duonelaičio g-vė 2, tel. 22-62. 

Šiuo metu parduoda šiuos savo cukraus 
fabriko Marijampolėje ga- 

produktus :

Pirmos rūšies baltąjį 
cukrų. Melasą, 
vartojamą mielėms bei spi
ritui gaminti, o taip pat 

gyvuliams šerti. Kalkių 
purvą, vartojamą lau
kams tręšti.

CENTRALINĖ LIETUVOS 
PIENO PERDIRBIMO 
BENDROVIŲ SĄJUNGA

IE n 0 C E H T R fl S
minius bei didžiausias supirkėjas ir eksportininkas 

įvairių pieno produktų ir kiaušinių; 
didžiausia įvairių pienininkystės reik
menų prekyba ir visokių rūšių anglų 
pergamento atstovybė; didžiausias tie
kėjas įvairiausių aukštos kokybės pie
no produktų bei kiaušinių. Būstinė: 
Kaunas, Laisvės alėja 29a Nr. 
Telefonas: P ienocen tras. 
Skyrius: Šiauliai, Stoties g. 3 Nr. 
■■■I Telefono Nr. 510. ■■■I

Pirmoji universalinė

Ekonominės
Karių Bendrovės 

krautuvė
Kaunas, Laisvės ai. 23 Nr. Tel. 133

Krautuvėje galima gauti: 
Maisto produktus. Gėri
mus. Indus. Galanterijos 
ir kosmetikos prekes. Raš
tinės medžiagą. Ginklus ir 
medžiok), reikm. Avalinę.

Didelis pasirinkimas manufaktū
ros prekių. Prekės gaunamos 
aukštos kokybės ir žemiausiomis 

kainomis.

19



Šio nr, kaina 20 et

1UK

Skyrių veda pasktK. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 118.

V. Šatinsko iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) muzikos instru
mento dalis, 2) mineralas, 3) nelaimė, 4) 
garsas.

Gulsčiai: 3) valstybė, 5) įrankis, 6) 
jungtukas, 7) kūno dalis, 8) grumtis, 9) 
stovykloje reikalingas, 10) giminė, 11) 
įžymus skautas, 12) veiksmažodis, 13) 
įvardis.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 119.

J. Antano iš Mažeikių,

mandagiai
—m i a d i m

— n s g n s i
— d m g an i

= 1 a s d g a
— 1 d n m tn e

= e g s s d i
— m i a d i m

s s d k a

elkis 
a n i a

Sudarykite dalybos veiksmą.
Užd. vert. 2 taškais.

. Užd. nr, 120.
V. Paliušio iš Kauno.

(A—s) + (B + s) = X.
A — vyro vardas, B — kare vartoja

ma, X — žmogui reikalingas maistas.
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 121.
Miki - Mauso iš Kauno.

I) . 1, 2, 1, 3, 4, 5, — gyvuliukas.
II) 4, 6, 7, 8, 7 — vardas;
III) 9, 10, 11, 7, 12, 4, 5 — sen. Euro

pos gyventojas;
IV) 4, 9, 13, 14, 15, 4, 5 — vaisius;

V) 16, 17, 2, 12, 4 — Lietuvos miestą.;;
VI) 5, 17, 9, 4, 16, 5, 4, 5 — paukštis;
VII) 3, 16, 18, 2, 8, 19, 4, 19 — Maž. 

Lietuvos miestelis;
VIII) 4, 20, 4, 9, 19, 21, 4 — baisi ka

tastrofa;
IX) 5. 5. 5. 9 — valstybė.
Vietoj skaičių įstatykit raides ir per

skaitykit pirmoj ir trečioj eilutėj, nuo vir
šaus į apačią, dviejų žymių skautų pa
vardes.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 122.

Arno iš Alytaus.

Iškirpę didžiąsias raides, sudekit žy
maus skauto pavardę.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 123.

Al-Vyt-Vino iš Šančių.

e I Id IP 
u : i i m s 
_|i e a|_ 
m n s b i
i s v m s
e u a 1 e
u n n a i

Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit vie
nos žinomos dainelės pradžią.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 124.

J. Segalsono iš Kauno.
ŠARADA.

Plėšrus paukštis aš esu, 
Aukštai ore vis lekiu.
Ženklą prie manęs pridėsit, 
Dykumos žvėrį regėsit.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 125.

Kregždės iš Klaipėdos.
ŠARADA.

Europos miestui raidę dėsi, 
Tarpe komisarų tu regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 126.

Miki-Mauso iš Kauno.
ŠARADA.

Kai kur upė teku,
O atogrąžuose — gyvuliu esu.
Kas aš? — Jei įspėsi, 

Vieną tašką tuoj laimėsi.
Užd. nr. 127.

Liūdesio iš Kauno.
ŠARADA.

„Laikrodis" be pradžios — 
Dokumentas visados.
Dokumentas be pradžios —
Pinigas bus visados.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 128.

B. Mačiulio iš Kulvos.

ŠARADA.
Europos miestui kelias raides brauksi, 
To pat žemyno gyventoją gausi. 
Gyventojui galus dar apkarpysi — 
Ugniakalniui išsiveržus, matysi.
Jeigu dar raidę pakeisi — 
Miegot visada ten eisi. 
Jei vieną raidę dar mainysi. — 
Mūšį tuojau pamatysi.
Jei dar raidę pakeisti netingėsi, 
Atsikėlęs rytą gerti galėsi.

Užd. vert. 2 taškais.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI

Užd. nr. 105.
Stačiai: 1) smakras, 2) skėrys, 3) ba- 

ladė,>4) Alžiras, 5) smakas, 6) kam, 7) gil
tinė, 8) Leonas, 9) ata.

Gulsčiai: 4) armėnas, 10) akiniai, 11) 
smėlys, 12) Oderis, 13) sek, 14) yla, 15) 
bet, 16) Panama, 17) samanos, 18) pasatas, 
19) kai, 20) Medina.

Užd. nr. 106.
Nuo A į kairę pusę tiesia linija: 8, 13, 

10, 17. ' ‘
Nuo A lanku: 8, 9, 15, 17. Viršuje 12.

Užd. nr. 107.
1) Latvis, 2) imtinė, 3) erelis, 4) tarnas, 

5) užriko, 6) Verutė, 7) anišas. Iš pirmų 
raidžių išeina Lietuva, o iš ketvirtų 
raidžių Vilnius.

Taškų vietoj gaunam Kaunas.
Užd. nr. 108.

1) Širvintai, 2) agurkas, 3) ratlankis, 4) 
aulas, 5) ulonas, 6) sidabras, 7) kulnas, 8) 
Andrius, 9) stirnos.

Iš pirmų raidžių išeina mūsų vyriau
siojo skautininko pavardė Šarauskas, 

Užd. nr. 109.
1) Kakta, B) ripka, C) lanka, D) ratas, 

2) Rymas. 1—4) kinas, 2—3) ranka.
Užd. nr. 110.

8 19
7 9 11 18 17,20

5 6 fj||10 12 14 16 21
4 2 OiIb B 15 22

3 1 I8BI44 23
40 41 SI 43 B 25 24

38(39 • 42 33 32• 26 27
37 36 34 31 30j 28

35 2^

1) Steponas, 2) tuntas, 3) Onutė, 4) 
Venta, 5) yla, 6) Kaunas, 7) langas, 8) 
angis; iš pirmų raidžių išeina stovykla.

Užd. nr. 111.
Maršas, Marsas.
Užd. nr. 112.

Beržas, Bernas.
Užd. nr. 113.

Suk, Nelė, suknelė.
Užd. nr. 114.

Smegenys, genys.
Užd. nr. 115.

Žala, žalia.
Užd. nr. 116.

Vilnius, Vilius.
Užd. nr. 117.

Sakalas, aklas, kaklas, karklas, karas.

PRANEŠIMAI.

Visiems: galutinas laimėtojų sąrašas, 
už praėjusį uždavinių sprendimų konkur
są, bus paskelbtas kitam Sk. A. nr.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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