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(Musų korespondento pranešimas).
Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara, leidžianti 

(XXI metus) savaitraštį ,,Sandara“, savo globoje tu
ri jaunimo organizacijas r „Jaunoji Birutė“ ir „Birutė“. 
Šių organizacijų nariai dalyvauja lietuvių vaidini
muose. Jie dalyvavo ir šį pavasarį < surengtame Či
kagos universitete lietuvių vakare, kurį aplankė 
daugelio tautų studentų ir šiaip lietuvių ir nelietu
vių žmonių. Čikagos lietuvių centre — Bridžporte 
— (Čikaga yra didžiausiu lietuvių miestu pasaulyje, 
nes turi apie šimtą tūkstančių lietuvių gyventojų; jie 
ir buriasi gausiausiai savo kolonijoje — Bridžporte), 
esamoje ten Lietuvių Auditorijoje dažnai tenka tą 
jaunimą matyti scenoje, kurioje kai kas ir ypatingai 
pasižymi. Pavasarį dalis,to jaunimo dalyvavo ir Či
kagos (Great Northern viešbuty) surengtame tautų 
koncertų cikliuje. Tos „Jaunosios Birutės“ dvasios 
vadu, galima sakyti, yra; „Sandaros“ redaktorius M. 
Va i dyla, mokąs rasti tėvų ir visuomenės pritari
mo. Jo, ir kitų, iniciatyva ir kilo mintis suorganizuoti 
Čikagoje lietuvių skautus, nes kitų tautų skautai, 
(ypač lenkų, čekų ir kitų), ten yra taip gausūs, kad 
dažnai pasirodo viešame amerikiečių gyvenime. Re
daktorius p. Vaidila iškėlė „Sandaroje“ skautų or
ganizavimo reikalą. Štai jo žodžiai: f-’

Šią vasarą pradedame rengtis prie naujo svarbaus dar
bo — organizavimo mūsų vaikų ir jaunimo į skautų Būrius,, 
Gal daugeliui Amerikos lietuvių ši idėja yra nevisai aiški. Gal 
kaikuriems ji atro-dys perdaug komplikuota, paini ir sunkiai 
įvykinama. Tačiau po ilgo svarstymo mes priėjome išvados, 
kad kol kas nėra .kitokio būdo pątfąukti mūsų priaugančią 
kartą į lietuvišką gyvenimą. Jeigu nesiimsim dabar jokių prie
monių, prganjzuoti jaunimą,mes greitai, neteksime paties pa
mato, ‘ant kurio turės atsiremti Amerikos lietuvių ateitis.

^Reikalinga- sutverti kokią nors auklėjimo, sistemą, kuri 
pagelbėtų mums Atsiekti tą, ko visi trokštam. O šiandien nie
ko tinkamesnio nerasim, kaip būrimas berniukų ir mergaičių 
į lietuviškų skau.tų grupes, kur’ jie ųiokintųsi ir, lavintųsi būti 
gerais žmonėmis ir gerais' lietuviais*’. < . ‘ v

Pirmiausiai- rūpinsimės prirengti vadus ir instruktorius ' 
paties jaunimo- tarpe..'Vėliau jie galės, būti aktyvūs darbuoto
jai ir: šu ’.vyresniųjų pagalba plėsti tą idėją į yisas. puses,- Iš 
patyrimo žinome, jog mūsų jaunimasnori fltbti • į lietuviškų , 
skautų eiles ir .veikti savųjų tarpe. /- ; j

Pasaulio Skautų Šefo Lordo Baden 
Powell laiškas Lietuvos skautams.

Tarptautinio skautų biuro direktorius p. Hubert Martin, at
vykdamas š. m. liepos mėn. 18 d., drauge atvežė lordo Baden Po
well laišką Lietuvos skautams. Štai ką rašo mum* pasaulio skautą 
šefas.

Skautų Sąjunga
. ■ 25 Bukingamo Rūmų g.

- Londonas S. W. 1.

Šiltumas priėmimo, kuri Jūs, Lietuvos skautai ir skautės, 
suteikėte skaučių šefei ir man, taip pat mūsų skautininkams, 
ilgai man pasiliks kaipo itin laimingas atsiminimas.

Pasidžiaukite gražiu stovyklavimu ir atsiminkite, kad pa
saulinė skautų draugų šeima, prie kurios priklausote, tiesia 
draugingą ranką savo kitų kraštų broliams skautams, kur tik 
ir kada tik gali. Taip darydami Jūs padėsite ne tik išvystyti 
mūsų judėjimą, bet ir jgyvendyti taikos dvasią su geros va
lios pagalba.

Baden - Powell.

v. Žinoma, šis darbas nebus išvystytas per savaitę ar mė
nesį. Teks padirbėti gana ilgai ir kantriai; teks pridėti netik 
energijos, bet taipgi ir aukų. Vienok šitam tikslui neturim 
gailėtis nieko, nes tai mūsų svarbiausias reikalas.

Ir tikrai, nieko ilgai nelaukdami, sumanytojai 
pradėjo šį reikalą judinti. Jau sušaukė susirinkimą, 
kuriame dalyvavo jaunųjų atstovai iš visų „Jauno
sios Birutės“ skyrių Čikagos kolonijoje (Town of 
Lake, Brigdeport, Brighton Park ir kt.), taip pat 
senesnieji. Tikslą išdėstė redaktorius Vaidyla, kal
bėjo tuo klausimu buvusis Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros pirmininkas senas veikėjas daktaras 
Zymontas, amerikiečių skautijoje. veikiąs vienas lie
tuvis. Atvykusis iš Lietuvos Arėjas Vitkauskas bu
vo paprašytas paaiškinti, kas yra skautų pasiekta 
Lietuvoje. Jisai pabrėžė, kad skautų organizacija la
bai išplitusi tarp Lietuvos moksleiviškojo jaunimo/ 
turi gražų savo žurnalą /Skautų Aidą", apie kurį 
dažnai labai palankiai atsiliepia ir didžiųjų tautų 
spauda. Čikagos universitetą šį pavasarį, baigęs stu
dent as-iš Lietuvos Adomas Grybe taip pat 'pažymėjo 
skautų išplitimą ■ ‘Lietuvoje. JPąreiškė 'pasigėrėjimo 
matytais Lietuvos skautais seną sandąfiečių vei
kėja K. Katkevičienė j kuri pernai grįžo iš Lietuvos. 
Kalbėjo ir jaunieji up senieji. Po šio pasitarimo ima
masi rimto darbo, Jkąd netolimoje ateityje ir lietuviš
ki skautai, gražiai uniformuoti, galėtų visur rodytis, 
kaip jau yra senai žinomi Amerikoje kitų tauti| 
skautai. Jeigu jau lietiiviškų skautų būtų buvę, pui
kiausia proga būtų buvusi pasirodyti jiems ir milži
niškos parodos Čikagoje • atidarynfe, o ir šiaip yra 

. daug tokių progų. > , !
j / / . : Arėjas Vitkauskas,,

■ ■" ■ • ■ • . d . . ž - ' - J * . I ,
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Sveiki Klaipėdos krašto, Klaipėdos miesto atstovai, sveiki 
svečiai ir viešnios ir visi Jūros Dienos dalyviai!

Visų mūsų pasveikinimas mūsų didingai jūrai.
Nėra buvę atgimusioje Lietuvoje tokios valandos, kaip ši

toji, kurią dabar gyvename. Minių minios stovi susirinkusios 
toje mūsų Baltijos pajūrio vietoje, kur mūsų atgijusi tauta lais
vai bendrauja su visu pasauliu, kur eina mūsų krašto gerybių 
mainai su kitų tautų gėrybėmis. Tas tvarkingai suburtas minias 
atvedė čionai vieningas tikslas pareikšti visiems, kad lietuviai 
atjaučia ir supranta jūros svarbą savo tėvynės laisvei, kad jie 
savo jūros teisę saugos ir gins kiek tik galės. Pirma tokia di
dinga šventė laisvoje Lietuvoje, ji paliks mūsų atmintyje, pa
liks ir mūsų tautos istorijoje.

Nuo Baltijos jūros ligi Juodųjų marių ėjo senovėje Lie
tuvos Imperija. Kad ji tokia buvo, mes didžiuojamės. Lietuviai 
gynė pajūrius, bet neįveikė išsaugoti savo teisės jūroje, ne
įstengė sukurti nei savo laivyno nei sudaryti savos laisvos pre
kybos. Kad.tatai jiems nepavyko, tai gal dėl to dingo jų di
džiulė Imperija ir vos išliko pati tauta, suskaldyta, nukamuota. 
Šiandien mes suprantame savo praeities klaidas, o gal ir nuo
dėmes, ir norime jas taisyti, norime atgailėti. Lietuviai dabar 
nesigailės jokių aukų saugoti ir ginti savo jūros teisei. Tik arti 
šimto kilometro ilgumo jie teturi pajūrio, tik vieną Klaipėdos 
uostą, bet daugiau ir nesiekia turėti, nepavydi savo kaimynams, 
daug daugiau turintiems iš jūros pakraščio ir daug geriau įtai
sytų uostų. Tenkindamiesi kuo turi, jie nori draugiškai gyventi 
su visais savo kaimynais. Niekur ir niekam neužstojame jūros 
kelio, visi mūsų kaimynai ją kuopatogiausiai pasiekia visomis 
linkmėmis.

Jei kas kėsintųsi siaurinti mūsų jūros pakraštį ar užgrobti 
mūsų vienintelį uostą, tai kėsintųsi pavergti visą Lietuvą. Mes 
būtumėm vergai, prekybai būtų statomos sunkiausios sąlygos, 
ir veikiai būtumėm išbraukti iš laisvųjų valstybių tarpo. Šitą 
manydami, mes labai branginame savo pajūrį.

Iš neatmenamo meto, dar žiloje senovėje, kurios joks raš
tas nėra užrašęs, lietuvių padermė ir jų giminaičiai, latviai ir 
prūsai, yra įsikūrę Baltijos pajūryje. Taigi mūsų jūros teisė eina 
iš senų senovės, mes esame tikrieji jūros tėvonys. Ir kai vyrai 
barzdoti, kaip iš tolo atplaukusius galindus vadina mūsų daina, 
iš jūros iškopę, plėšė ir žudė mūsų ramųjį pajūrį, kai puolė jį 
ir šimtmečiais kamavo kryžiuočių ir kalavijuočių ordinai, tai 
mūsų proseniai nepasidavė tiems grobonims ir savo krauju ir 
savo gyvybe gynė ir apgynė savo tėvonių teisę. Mūsų protėvių 
kova dėl Baltijos pajūrio laisvės yra kruvina drama, kronistų 
užrašyta, mūsų piliakalnių paliudyta. Skaitykite ją ir sekite, pa
matysite kokios būta jos baisios, kokios šiurpulingos! Žuvo ne
lygioje kovoje mūsų giminaičiai prūsai ir užleido savo tėvų že
mę žiauriesiems atėjūnams, tik neilgas jūros pakraštys, tekęs 
atgimusiai Lietuvai, buvo atlaikytas mūsų senovės didvyrių kar
žygių. Jų dėka mums tapo Baltijos jūra vėl prieinama, tapo mū
sų tautai plaučiais, kuriais gali sveika laisvai kvėpuoti, tapo 
keliu, kuriuo gali bendrauti su visu pasauliu. Iš to palikimo eina 
mums pareiga kietai įsitvirtinti prie jūros ir budriai ją saugoti, 
ginti Klaipėdos uostą, kaip langą, pro kurį geriau įmatoma 
šviesa, kaip vartus, pro kuriuos visi keliai laisvi.

Kaip senovėje kalavijuočių ir kryžiuočių ordinams ne 

Kristaus evangelija ir ne krikščionių mokslo šviesa Pabaltyje 
rūpėjo (jie tik buvo apsimetę ją skleidžiu), o tik šio krašto žmo
nės pavergti ir jų turtas naudoti, taip ir dabar RYTŲ ERDVĖS 
IEŠKOTOJAMS maga smurtu pralobti svetimomis žemėmis. 
Kaip senovėje tie ordinai ieškojo savo plėšriems žygiams užuo
jautos galingoje Romoje visokiais neteisingais pasakojimais apie 
Pabaltijo tautas, taip dabar jų palikonys, ieškodami čia sau 
erdvės, stengiasi falsifikuotu mokslu civilizuotam pasauliui įro
dyti, kad lietuvių giminės senovėje nebuvę nei Klaipėdos kraš
te nei iš visa pajūryje. Netiesa toli galima nueiti, bet nebega
lima grįžti. Išmanydami to lietuvių priežodžio svorį turime 
tiesa kovoti prieš melą, turime tikrojo mokslo šviesoje paro
dyti civilizuotam pasauliui, kad lietuvių tauta šiame pajūryje 
iš senų senovės yra gyvenusi, kad ne mes, o jie, erdvės ieško
tojai, yra čia atėjūnai. Klaipėdiškiai ir kitos lietuvių giminės 
šakos, skaitykite senovės raštus, ir įsitikinkite, kad šiandien 
skleidžiamos žinios apie Jus yra Jūsų gero vardo niekinimas. 
Jūs ne atėjūnai, o iš gilios senovės savo žemės vaikai. Kaip 
Jūsų giminaitis Natangas Genrikas Montė karžygiškai gynė 
Jūsų krašto laisvę nuo ordino, taip ir Jūs ginkite nuo erdvės 
ieškotojų savo autonomiją, Jums Lietuvos suteiktą, budėkite, 
kad jos pamatų šie neparaustų savo klastingais žygiais. Visa 
Lietuva Jums padės, rūpindamasi Jūsų materialine ir dvasine 
gerove. Tik būkite jai ištikimi, kaip buvę, glaudžiai bendrau
dami su visa lietuvių tauta.

Ši nepaprasta iškilminga diena tegu bus visų mūsų paža
das, kaip ir priesaika Aukščiausiajam, akivaizdoje didingos jū
ros, amžinai banguojančios ir putojančios, ūžimu ir audromis 
giedančios garbės giesmę tiems, kurie jos nebijo, bet ją myli, — 
tegu bus priesaika, kad mes ne tik jąja grožėtis bei gėrėtis 
mokame, bet kad ir gebame jai aukoti savo gyvybę. Ir šimto 
kilometrų platumo, kaip esu pradžioje minėjęs, neturime jūros 
pakraščio, taigi kuo mažiau jo turime, tuo daugiau privalome 
vertinti. O kaip geriau galime ką vertinti, jei ne savo rūpes
tingu darbu? Bendromis tautos pastangomis kelsime pajūrio 
gyventojų gerovę, kad visi būtų pertekę lobio ir šviesia tau
tiška sąmone atkutę. Kurie tik vikresni, tai talkon pajūrio 
darbui, >

Savo jūros teisę įgalėsime apsaugoti tiek, kiek būsime 
stiprūs sausumoje, kiek savo darbštumu ir mokėjimu spiestis 
apie savo vadovybę, pasirodysime tautų rungtynėse, kiek mo
kėsime pakelti ir sutvirtinti visą krašto buitį. Vertinant jūrą, 
džiaugiantis jos keliais ir didžiuojantis Klaipėdos kraštu, ne
reikia pamiršti Vilniaus krašto. Juk ir Vilniaus krašte yra mūsų 
giminaičiai, to paties kraujo, tos pačios dvasios ir istorijos, kaip 
visa mūsų tauta.

Taigi, pasižadėdami niekuomet neapleisti jūros, mes tu
rime akivaizdoje Vilnių ir Klaipėdą. Mūsų Klaipėda su pajūriu 
ir mūsų Vilnius. Visas pajūris apšlakštytas mūsų protėviu krau
ju, to mes nepamiršime, seksime jų pėdomis ir sunkiomis va
landomis nenusiminsime, dėl to laimėsime. Tas gausingas su
važiavimas iš visos Lietuvos nėra tik smalsumas pamatyti jū
rą, bet yra didžiausis pasiryžimas dirbti ir taip gyventi, kad 
visa Lietuva mokėtų įsigalėti jūroje. Mūsų jūra, mes jos nie
kam ir niekuomet neatiduosime. Toks mūsų pažadas turi būti 
tesėtas. Jūros diena teprimena tatai visiems.

LTSR vi!«t
Įrespu!, uė
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SKAUTAI
— Kur jūs rengsite savo jamboree ? — būdavo 

pirmutinis klausimas, kurį mes, būdami III Latvijos 
skautų tautinėje stovykloje, išgirsdavome iŠ užsieniečių 
skautų, su kuriais tekdavo išsikalbėti apie numatomą 
1936 metais suruošti mūsų tautinę stovyklą.

— Dar negalime tikrai pasakyti. Manome rengti ne
toli Kauno, o gal ir prie jūros — atsakydavome.

— Būtinai ruoškite pajūry! — toks būdavo visų 
pageidavimas. Ir to pageidavo netik tų tautų, kurios 
savo jūros neturi, bet ir vadinamųjų jūros tautų skautai. 
Kalbantis su skautais, kurie savo pajūrio neturi, tekdavo 
pastebėti, kad jie, užsiminus apie jūrą, kažkaip lyg 
atgyja, paminėjus apie stovyklavimą pajūry juos tarytum 
koks entuziazmas apima. Visa tai rodo, kaip kitų tautų 
žmonės myli ir vertina jūrą.

Mes, lietuviai, turime arti šimto kilometrų pajūrio, 
kurio dalis yra gražiausia visame pasaulyje. O ar my
lime ir vertiname mes savo jūrą taip, kaip kitos tautos? 
Tenka pripažinti, kad bent iki šiol pakankamai nesupra
tome, koks brangus mūsų tautos lobis yra jūra. Perdaug 
buvome mes prisirišę prie savo žemelės, ošiančių girių 
ir tyliai Čiurlenančių upelių. Nemylėjome tiek, kiek rei
kia mylėti jūrą. Gal dėl to ir nepriklausomybės nete
kome. šiandieną mes jau gerai suprantame, kad mūsų 
protėviai, neįsitvirtindami prie jūros, padarė brangiai 
mūsų tautai kaštavusią klaidą.

Kodėl visos tautos myli ir labai vertina jūrą? Apie 
tai daug galėtų kalbėti. Jūra kiekvienai tautai turi be 
galo didelės reikšmės visais atžvilgiais: ir kaip susisie
kimo su visu civilizuotu pasauliu priemonė, ir kaip turtų 
šaltinis ir kaip tautą auklėjantis veiksnys. Istorija mums 
parodo, kad tik pajūrio tautos, kurios sugebėjo jūrą 
išnaudoti, labiausiai pralobo, ir kad jūreivių tautos visuo
met pasižymėjo didele drąsa, energija, narsumu ir iš
tvermingumu. Tai jūros auklėjimo pasekmė. Apie 
jūros reikšmę yra prirašyta svetimomis kalbomis Šimtų 
šimtai įvairiausių knygų. Ir mūsų spauda pirmosios 
Jūros Dienos proga apie tai išspausdino tiek straipsnių, 
kad surinkti į vieną knygą jie, tur būt, sudarytų nema
žesni leidinį, kaip metinis Sk. Aido komplektas. Neabe
joju, kad daugumas Sk. Aido skaitytojų turėjo progos 
pasiskaityti viename ar kitame laikrašty apie jūros reikš
mę mūsų tautai. Dėl to mes čia apie tai nebekalbėsime. 
Neapsimoka kartoti to, ką kiti, daug gražiau už mus, 
jau pasakė. Kas dar nesupranta, kiek daug mums 
reiškia jūra, tam galėtų duoti tik vieną patarimą: Pir
mai progai pasitaikius nuvyk, brolau ar sesute, į mūsų 
gražiąją Neringą ir saulutei tekant įkopk į kurią nors 
iš aukštesniųjų kopų. Vienoje pusėje pamatysi galingai 
ošiančią jūrą, o antroje — saulėje deimantais spindinčias 
Mares. Pastovėk ten keletą minučių — ir to laiko 
pakaks, kad pajustumei, kokia didelė laimė mūsų tautai 
yra turėti jūrą, ir pamiltumei ją visa savo siela.

Ačiū Dievui, pamatėme istorijos klaidas, pradedame 
suprasti, kad netekę pajūrio, mūsų Klaipėdos uosto, 
mes liktumėm atskirti nuo viso pasaulio ir užtrokštu- 
mėm, nes Klaipėda yra platieji mūsų vartai į visą civi
lizuotąjį pasaulį ir langas, pro kurį mūsų tauta įkvėpia 
ją gaivinančio oro ir ugdančios šviesos. Jūros Diena 
parodė, kad mūsų tautos pažiūrose į jūrą vyksta esmi
nis persilaužimas į gerąją pusę. „Mūsų jūra, mes jos 
niekuomet ir niekam neatiduosi me “ — pasakė per Jū
ros Dienos iškilmes mūsų Šefas, Jo Eksc. Respublikos 
Prezidentas A. Smetona. Taip, mes savo jūros niekam 
nebeatiduosime! Bet kol visa tauta, nuo mažiausio iki

IR JURA.
didžiausio šiąja mintimi persiims, dar reikės daug pa
dirbėti. Ir Čia mums, skautams, yra labai plati darbo 
dirva.

Skautai myli jūrą ir nesigaili aukų, kad galėtų ja 
naudotis. Tai rodo, kad ir negausingų mūsų jūros 
skautų istorija. Juk mūsų jūros skautai nedidučiu 
savo laivu „Budžiu“ išraižė visą Baltijos jūrą ir paga
liau trys jų prieš metus (1933. VII. 15) drauge su juo 
jūroje žuvo, ši skaudi nelaimė neatbaidė skautus nuo 
jūros. Skautų prisirišimas prie vandenų kaskart auga. 
Keliaujančių Lietuvos upėmis ir ežerais atskirų skautų 
skaičius nuolat auga. Skautų iniciatyva šiemet suorga
nizuotos jau net dvi masinės kelionės baidarėmis Ne
munu. Bet to, kas padaryta dar permaža. Tai tik 
įžanga į milžinišką darbą. Mes turime pamilti Lietuvos 
vandenis visi ir visa siela!

Dėl mūsų pajūrio daug kas varžėsi senovėje ir 
dabar nori jį mums išplėšti. Už jį prasidėjo dabar 
labai sunki kova. Kokie mūsų uždaviniai šioje kovoje? 
Mūsų šefas tai nusakė vienu sakiniu: „Mūsų pajūrys 
turi būti apgyvendintas ir užpildytas, kad svetimi smėlys 
jo neužpiltų". Tai labai gili mintis, nurodanti artimiau
sius mūsų tautos uždavinius jūros atžvilgiu. Ką mes, 
skautai, galime čia padaryti? Labai daug ir nedidelėmis^ 
pastangomis. Nepamanykime, kad mes turime viską " 
mesti ir eiti į pajūrį gyventi. Ne taip reikia suprasti 
minėtą mūsų Šefo mintį. Pajūrys ir dabar nėra tuščias, 
tik, deja, ten gyvena dar daug tokių, kurie neatsparūs 
svetimam smėliui. Mes turime padirbėti, kad pajūrys 
būtų pripildytas tokių žmonių, kurie gyventų tais pačiais 
jausmais, rūpesčiais ir džiaugsmais, kaip visa Lietuva. 
Ir tokių žmonių nereikia gabenti į pajūrį iš kitur. Reikia 
tik padėti mūsų broliams, gyvenantiems pajūry, nusipur
tyti tą svetimą smėlį, kuriuo per daugelį šimtmečių 
buvo užpustyta jų tautinė sąmonė. - Tada įsiviešpataus 
mūsų pajūry lietuviška dvasia ir jokie smėlys nebeįstengs 
jo užpustyti.

Ir Čia mes, skautai, galime labai daug padaryti. 
Mums reikia rasti kelią į pajūrio jaunimo širdis. O mes 
jį surasti mokėsime, tik visi į pajūrį! Darome didesnę 
iškilą — pasukime pajūrio link. Vykstame stovyklauti— 
nesustokime prie Jurbarko ar Palangos, o traukime į 
Klaipėdos kraštą, į mūsų gražiąją Neringą. Kiekvienas 
draugas, kurį mes įgysime iškilaudami ir stovyklaudami 
Klaipėdos krašte, yra brangesnis už dešimtį geriausių^/) 
draugų, kurių galime tuo pačiu būdu įsigyti Didžiojoje 
Lietuvoje. Pažinkime pajūrį ir ten gyvenančius mūsų 
brolius ir pasistenkime savo pajūrio grožiu sudominti 
kitus. Prikalbinėkime neskautus lankyti Klaipėdos kraš
tą ir ten vasaroti. Tepamato Neringos žvejai, kad jie nė
ra priklausomi vien nuo vokiečių vasarotojų malonės. 
Tuo kovoje už mūsų pajūrio lietuviškumą labai daug 
padarysime. Tai, mano supratimu, artimiausias mūsų 
uždavinys.

Kitas uždavinys — labiau, kaip iki šiol, pamilkime 
savo vandenis. Kur tik yra kokia upelė ar ežerėlis, ten 
turi būti ir vandens skautų būrelis. Kas nori viešpatauti 
jūroje, turi mokėti su ja kovoti, ją nugalėti. Kiekviena 
kelionė, kiekviena iškila, kad ir mažiausia Lietuvos upe, 
grūdina mūsų jėgas kovai su jūra Nereikia ir negalima 
visiems išsyk mestis į jūrą.Pirma išmokime kovoti su ežerų, 
Nemuno ar Neries bangomis, o tai padės mums leng
viau nugalėti jūros bangas. Per vidaus vandenis į mūsų 
brangiąją jūrą!

Sktn. K. Laucius.
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„Musų pajurys turi būti apgyventas, pripildytas, kad svetimas 
smėlis į o neužpiltų“.

JŪRA GRAŽUS GAMTOS GAIVALAS. NERASIME TAUTOS, KRAŠTO, KURI NESIEKTŲ JŪROS, KUR 
' NEBŪTŲ PASAKOJAMOS PASAKOS APIE JŪRĄ IR JOS STEBUKLUS. MŪSŲ PASAKOS TAIP PAT PUOŠIASI 
JŪROS VAIZDAIS. UŽ JŪRŲ YRA LAIMĖ, TEN SVAJONĖS NEŠA ŽMOGŲ, KUOMET JAM SUNKU. JŪRATĖS 
IR KASTYČIO PASAKA REIŠKIA DIDŽIAUSIĄ DRAMA, SUSIJUSIĄ SU JŪROS GAIVALU. JŪROS YRA VISI 
PASIILGĘ, VISI NORI PRIE JOS. NE VIEN MENE, BET IR KASDIENINIAME GYVENIME TAUTOS STENGIASI 
PASIEKTI JŪRĄ. JŪRA YRA KULTŪROS PRADŽIA, LOPŠYS. VISI GYVI DAIKTAI, ANOT MOKSLININKŲ, 

ESĄ ATSIRADĘ IŠ JŪROS. MES TURIME BŪTI LAIMINGI, KAD GALIME PRIE JŪROS PRIEITI. BET KART
KARTĖMIS UŽTINKA AUDROS. YRA GYVENTOJŲ, KURIE PRIVERSTI DŽIAUGTIS IR SIELOTIS DRAUGE 
SU JŪROS BANGOMIS. JIEMS JŪRA YRA GYVYBĖS KLAUSIMAS. MES ČIA SUSITELKĖME PAREIKŠTI
UŽUOJAUTĄ TIEMS, KURIE MĖGSTA JŪRĄ, KOVOJA SU JA IR ŽŪSTA. BET JŪRA MUMS BRANGI, NES BE 
JŪROS NEGALĖTUME SUSISIEKTI SU VISU PASAULIU. MŪSŲ PAJŪRIS TURI BŪTI APGYVENDINTAS, PRI
PILDYTAS, KAD SVETIMAS SMĖLIS JO NEUŽPILTŲ. MES TURIME SUSIRŪPINTI ŠIAIS GYVENTOJAIS, SU
DARYDAMI PAMATĄ, KAD JIE DAR DRĄSIAU KOVOTI PASIRYŽTŲ. KAD JIE MATYTŲ, JOG UŽ JŲ NU
GAROS YRA VISA TAUTA IR JOS PARAMA.

ANTANAS SMETONA.
(Iš mūsų Šefo kalbos, pasakytos Šventosios uoste žvejams š. m. liepos mėn. 21 d.)

„Ir tai bju'vo tiesa“
(Tarptautinio skautų biuro direktorius p. Hubert Martin apie Lietuvos skautus)

Pereitame Skautų Aido numeryje tu
rėjome progos pranešti linksmą žinią, kad 
tarptautinio skautų biuro direktorius p. 
H. Martin liepos mėn. 18 d. vakare at
vyksta į Kauną. 0 dabar jau galime pa
pasakoti, ką p. Martinas veikė Lietu
voje ir ką jis apie mus mano.

Liepos 18 d. laikrodžiui išmušus 20 
vai. 45 min. p. Martinas Kauno stoty 
linksmai šypsodamasis jau sveikinosi su 
kiekvienu atvykusiu jį sutikti klausimu 
„How do you do?” O jį sutikti į stotį 
atvyko visas būrys skautų vadovų: Še
fo pavaduotojas dr. Alekna, vyriausias 

Ponas Martinas (7 iš kairės į dešinę) pas reprezentacinės dr-vės skau
tus. Nuo jo į dešinę — dr. Alekna, į kairę — paukštytė Augu s taus- 
k a i t ė ir vyriausias skautininkas pulk. Šarauskas. Foto sktn. Kizlaičio.

skautu, pulk. Šarauskas, vyriausio 
štabo ūkio dalies vedėjas sktn. Mašio
tas, užsienio dalies vedėjo pareigas 
einąs sktn. Vanagas, Skautų Aido 
redaktorių pavaduojąs sktn. Laucius 
ir keletas kitų skautininkų.

Lietuvos viešbuty, kur nuvykome iš 
stoties, vakarieniaujant paaiškėjo, kad p. 
Martinas netuščiomis atvyko, bet atve
žė mums „lauktuvių” — pasaulio skau
tų šefo lordo Baden-Powellio laiš
ką Lietuvos skautams. Jis spausdinamas 
atskirai. *

Ponas Martinas atvyko ne tik mus 

atlankyti, bet ir arčiau pažinti. O kur 
geriau pažinsi skautus, jei ne stovykloje. 
Dėl to rytojaus dieną dr-as Alekna ir 
vyriausias sktn. pradeda su p. Martinu 
kelionę per stovyklas.

Garbė būti pirmiausiai atlankytiems 
teko mūsų skautams, kurie Pažaislio pu
šyne ruošėsi atstovauti Lietuvą III lat
vių skautų tautinėj stovykloj. Reprezen
tacinės dr-vės vadas sktn. V o j e v o d s- 
k i s p. Martiną pasveikino pareikšdamas 
džiaugsmo, kad draugovę aplanko toks 
brangus svečias ir visi draugingos mums 
anglų tautos, kurios nariu yra p. Marti
nas, garbei sušuko „Long live England” 
(Tegu ilgai gyvuoja Anglija). Ponas 
Martinas atydžiai apžiūrėjo stovyklą ir 
su kiekvienu skautu atskirai pasisveiki
no. Ir pietums gaminamo valgio para
gavo. Kai kurie skautai iš pradžių lyg 
nedrąsiai jautėsi. Kas turėjo „rūkščiau- 
sią miną”, tą p. Martinas padrąsino: 
„Šypsotis nedraudžiama”... Tai ir pačių 
nedrąsiausių nuotaiką pataisė. Skuduti
ninkai savo , „meniškus gabumus” pade
monstravo, psktn. Paliulis surengė 
senovinių ragų muzikos „koncertą”, o 
viena paukštytė — Aug u Stauskai
tė — apsirengusi tautiškais rūbais įtei
kė p. Martinui didžiulę laukų gėlių
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„Ypač įdomus buvo jų „funikulierius“ 
vandeniui iš Neries pakrantėje esančio 

šaltinėlio į stovyklą gabenti“.
Foto pasktn. Dičiaus.

puokštę. Už šią dovaną p. Martinas jai 
net rankon pabučiavo. Kada p. Martinas 
atsisveikinęs vyko iš stovyklos, „repre
zentantai” beveik puskilometrį kelio ėjo 
lenktynių su jo automobiliu šaukdami 
„valio”.

Po pietų p. Martinas nuvyko į Kle- 
boniškio mišką pažiūrėti, kaip skautai 
iškilauja. Mat, ten buvo Kauno II Algir
do dr-vės, vadovaujamos pasktn. D i- 
č i a u s, 4 dienų iškila. Algirdiečiai bu
vo labai gražiai įsirengę savo stovyklą. 
Ypač įdomus buvo jų „funikulierius” 
vandeniui iš Neries pakrantėje esančio 
šaltinėlio į stovyklą gabenti. „Funiku
lierius” p. Martinui labai patiko ir jis 
buvo pavaišintas juo atgabentu lietu
viško šaltinėlio vandeniu.

Ten pat kaimynystėje stovyklavo skau
čių vadovės. Algirdiečiai pas savo kaimy
nes p. Martiną išlydėjo pademonstruoda
mi komišką estafetę ir nulydėjo dainuo
dami lietuviškas daineles. Bepigu skau
tėms — joms visada lengviau kam nors 
įsiteikti. Rytą paukštytė suskubo p. 
Martinui gėliij pririnkti, o čia vadovės 
beturinčios parūpinusios jam staltiesę su 
įaustomis skautiškomis lelijomis, kad ga
lėtų apdengti tą stalą, ant kurio pasta
tys paukštytės padovanotas gėles...

20 vai. į karo muziejaus sodelį at
vyko reprezentacinė draugovė. Žiūrime 
— ir p. Martinas čia. Prie Laisvės pa
minklo jis pasako angliškai gražią kalbą, 

kurią lietuviškai išverčia skautininke 
Avietinaitė. Ponas Martinas tarp 
kitko papasakojo, kad jam išvykstant i 
šią kelionę lordas Baden-Powellis pasakė, 
jog niekur skautai taip gražiai jo nepri
ims, kaip Lietuvoje. „Ir tai buvo tiesa!" 
— užakcentavo p. Martinas. Jis daugely 
šalių skautų jau esąs atlankęs, bet nie
kur jo taip gražiai nepriėmę, kaip pri
ėmėm mes, lietuviai. Baigdamas palin
kėjo mums sėkmingai atstovauti savo 
tautą III Latvijos skautų tautinėje sto
vykloje. Tos pačios dienos vakare p. Mar
tinas traukiniu buvo nuvežtas į Pa
langą, kur vasaroja mūsų Šefas. 10 
vai. buvo Šefo priimtas ir kalbėjosi apie 
pusvalandį laiko. Apžiūrėjus kurortą p. 
Martinas buvo nugabentas į pernykščio 
sąskrydžio vietą, kur jam buvo parody
tas Šefų Akmuo. Čia sktn. Venslaus- 
k i e n ė (Šiaulių skautų veikėja) prise
gė jam gintarinį skautų ženkliuką, 
skaučių rūtelę ir sąskrydžio ženklelį.

Iš Kretingos drezina nuvyko į Liep
laukę, iš kur arkliais — į Šiaulių tunto 
jaunesniųjų skautų stovyklą prie Ger
manto ežero. Čia stovyklavo apie 80 
jaunųjų skautų, kurie pasirodė gabesni 
už savo vyresniuosius broliukus — su-

„Tai buvo paskutinė valanda, 
praleista drauge su garbingu 
skautiįos vadu". Foto Lauciaus.

P. Martinas Latvijos stovykloje duoda
musų skautams autografus.

Foto Lauciaus.

skubę išmokti keletą angliškų dainelių. 
Tai nuopelnas šios stovyklos viršininkės 
p. Fledžinskienės. Šis siurprizas 
p. Martiną tiek sujaudino, kad net kiek
vieną stovyklos dalyvį, kurių daugelis 
buvo nedidesni už pupų pėdą, atskirai 
pasveikino. Pasiliko ir prie laužo, kurio 
programa buvo gana domi. Atsisveikin
damas p. Martinas pasakė, kad jis sa
vo gyvenime pirmą syki aplanko tokią 
gražią jaunųjų skautų stovyklą, kurioje 
viešpatauja ne tik tikra skautiška, bet 
sykiu ir lietuviška, tautiška dvasia.

Liepos mėn. 21 d. rytą p. Martinas 
drauge su dr-u Alekna ir pulk. Šarausku
atvyko į Latvijos skautų tautinę sto
vyklą, o po trijų dienų — liepos mėn. 
24 d. — jau atlanko mūsų stovyklą. 
Dr-as Alekna Šefo vardu dekoruoja p. 
Martiną Gedimino Vilko ordinu. Dėko
damas p. Martinas pasakė, kad šią dova
ną jis ypatingai brangins, nes ji primins 
maloniausius [spūdžius, kurių jam teko 
patirti Lietuvoje.

Paskutinę stovyklavimo dieną, kada 
mes ardėme savo stovyklą, p. Martinas 
vėl atvyko pas mus ir išbuvo daugiau 
pusvalandžio. Nuotraukoje matyti jis 
bešnekučiuojąs su vyr. skilt. Broel- 
P1 a t e r i u tuo metu, kada paskaut. 
Rudzinskas rašė lentelėje ,,Ardiev, 
pasimatysime Lietuvoje”. Ji buvo skirta 
latviams. Tai buvo paskutinė valanda, 
praleista drauge su garbingu skautijos 
vadu. Ji ilgai pasiliks mūsų atmintyje!

O ŠTAI KĄ RAŠO P. MAR
TINAS IŠ ANGLIJOS:
1934 ri. rugpiūčio 9 d.

Mano brangusis dr. Alekna).
Grįžęs į Angliją, skubu per

siųsti Tamstai savo nuošir
džiausią padėką už malonų su
tikimą, kurį Tamsta ir Tams
tos štabas -taip maloniai sutei
kė man, atsilankius Tamstų 
krašte, ir už Tamstų nepapras
tą vaišingumą. Tikėk manimi, 
dr. Alekna, esu giliai dėkingas 
už visą Tamsių parodytą gerą 
širdį, kurios atminimas ilgai 
tvers mano atmintyje.

„Dr-as Alekna Šefo vardu dekoruoja p. Martiną 
Gedimino Vilko ordenu“.

Foto Lauciaus.

Man labai didelio džiaugs
mo suteikė proga aplankyti Lie
tuvą ir susitikti su tiek daug 
Tamstų skautų, ir aš neužmir
šiu nuoširdumo, su kuriuo jie 
mane priėmė.

Širdingai sveikinu Tamstą 
ir Tamstos štabą su dideliu 
darbu, kurį Tamstos darote 
savo šalies jaunimui, ir linkiu 
Tamstoms visiems tolesnio pa
sisekimo ir palaimos.

Dar kartą dėkodamas,
Tikėk manimi, dr. Alekna, 
Reiškiu didžią pagarbą, 

(pas.) Hubert. S. Martin
Direktorius
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Pirmas didysis baidarių paradas.
(Kelionės Nemunu

Prie Žaliojo tilto Kaune baidarės 
kraunamos į vagoną gabenti į Alytų.

Foto prof. Kolupailos.

Pirmas siurprizas.
Į Alytų iš Kauno vykome autobusais. 

Privažiavus Alytaus tiltą per Nemuną 
mūsų autobusai sustojo. Pasirodo, kad 
pervažiuoti tiltu nebegalima, nes jį 
„okupavusi" Alytaus visuomenė su ula- 
nų pulko orkestru priešaky. Tai mūsų 
pasitikti susirinko. Pirmose eilėse matėsi 
miesto burmistras, miškų mokyklos di
rektorius, miškų urėdas, ulanų pulko ka
pelionas ir kiti žinomi alytiečiai. Kad 
Alytaus visuomenė taip gražiai mus su
tiks, niekam ir į galvą neatėjo. Tai buvo 
pirmas mūsų kelionės siurprizas, paro
dęs, kad visuomenė mūsų žygį įvertina.

Pirmasis mūsų žygis — karžygio 
pagerbimas.

Ant Alytaus tilto kovų už Nepriklau
somybę laikais žuvo karininkas Juoza
pavičius. Tai pirmas žuvęs mūsų kariuo
menės karininkas. Jo mirties vietoje ant 
tilto yra pastatyta paminklinė lenta. Čia 
mes sustojame. Kai kurie kelionės daly
viai turi atsivežę laukuose parinktų gė
lių. Tomis Lietuvos pievų gėlėmis pa
puošiame karžygio paminklą. Didelę gė
lių puokštę pririša ir vyriausias skauti
ninkas pulk. Šarauskas, kuris drauge 
plaukė.

„Prašmatni“ Skautų Aido baidarė...
Buvo nutarta, kad aš plauksiu su 

baidare, kurią Skautų Aidas skiria jo 
paskelbto šių metų vandens kelionių 
konkurso laimėtojui. Tepamato žmonės, 
kokią ‘baidarę laimės tas, kas labiausiai 
mėgsta keliauti Lietuvos upėmis ir 
ežerais. Nusiuntė mano bendradarbiai 
baidarę geležinkeliu į Alytų, o aš įsidė
jau į čemodaną juodų dažų dėžutę pa
daryti užrašui „Skautų Aidas" ir trau
kiu į Alytų patenkintas, kad plauksiu 
naujintele, reprezentacine baidare.

Pagerbę kar. Juozapavičių drožiame į 
panemunę, kur dalis baidarių jau su
krauta, o kitos gabenamos į čia iš sto
ties. Prisigretinu prie dail. Žmuidzinavi
čiaus. Šis pažada pasirūpinti, kad mano 
baidarė neliktų be minėto užrašo. Bet 
kai baidarę atgabeno, stengiausi su dail. 
Žmuidžinavičiumi nebesusitikti... Pasiro
dė, kad baidarė tokia, jog noras ja re
prezentuoti Skautų Aidą momentaliai 
pranyko. Irklai sulūžę, baidarė be atra
mų, dugne ir šonuose lopų bent penke
tas. Vienas šiaip taip gali atsisėsti, o 
antras kaip įsispraudžia į priešakinę sė
dynę, tai paskiau reikia lauk traukte iš
traukti. Plaukiau su paskaut. Kašausku. 
Pamėginame plaukti. Baidarė „prašmat
ni" — lyg vaikų žaislelis, kurį rusai va
dina „Vanka-Vstanka“: patrauksi kairiu 
irklu, tuoj pavirsta ant kairio šono,

Alytus — Kaunas, įvykusios liepos mėn. 7-9 d. įspūdžiai .

truktelsi dešiniuoju, virsti į dešinę ir ne- 
apsiverti. Tik vieną silpnybę beturinti — 
vis traukia į kairę... Dešiniuoju irklu ga
lima visai netraukti, bet kairiuoju — 
piešk iš visos sveikatos. Na, ir plėšėme, 
kad net delnai prakiuro, kol Kauną pa
siekėme. Pasižiūri į mus kiti kelionės 
dalyviai ir pasidžiaugia: „Na, ir baidarė"... 
Taip, puiki baidarė, tik ne Skautų Aido. 
Anoji guli Kaune, o ši, laikraščio „re
prezentante" kaž kokio skautininko, man 
per klaidą pakliuvusi.

Mūsų kelionės tikslas.
Paruošus kelionei baidares, susirikia

vę, su irklais ant pečių, per miestą nu
ėjome prie žuvusiems už Nepriklausomy
bę paminklo. Čia uždedame ant paminklo 
gėlių. Kelionės vadovas prof. Kolupaila 
pasako kalbą. Jis taip pat paaiškina ir 
mūsų kelionės tikslą. Tikslas dvejopas; 
pirmas — paskatinti kitus keliauti mūsų 
vandenimis, antras — pažinti gražiąsias 
mūsų tėvynės vietas, kurių ypač daug 
yra panemuniais. Savo kelionę pradė
dami prie šio paminklo atėjome nulenkti 
galvas tiems, dėl kurių dabar galime 
laisvai, niekeno nevaržomi, keliauti savo 
vandenimis.

„Didelę gėlių puokštę pririša ir vyriausias
skautininkas pulk. Šarauskas“. 

Foto Lauciaus.
Kas tokie panoro „Nemuną nugalėti“?

Prieš išplaukiant visi kelionės daly
viai paskirstomi eskadrilėmis po 5 bai
dares. Viso tėkių eskadrilių buvo 10. Be 
to, atskirą eskadrilę sudarė kelionės šta
bas ir vadinamos „tarnybinės baidarės" 
— tai kelionės vadovybės padėjėjai tvar
kai palaikyti, kurių kitaip niekas neva
dino, kaip „policija". Visos eskadrilės 
turėjo plaukti viena po kitos, nesusimai- 
šydamos, o „policijos" baidarės galėjo 
laisvai plaukioti, kur patinka. Tai pastū
mėjo ir mane įsipiršti į policistų eiles...

Pasirodo, kad plaukia 60 baidarių su 
112 žmonių. Tarp kelionės dalyvių, pa- 
sirįžusių nugalėti mūsų Nemuną, besą 
nemaža tokių žmonių, kuriuos čia pa
matyti sunku buvo tikėtis, pav.: rašyto- 
jas Vienuoli s-Ž ukauskas, atvy
ko net iš Anykščių dalyvauti šiame plau
kime, šaulių s-gos pirm. dail. Žmuidzi
navičius, rašytojas Petras R u s e c- 
kas, Alytaus ulanų pulko kapelionas 
Jonaitis ir kt.

Alytiečių linkėjimai.
Mūsų išlydėti susirinko gausūs alytie

čių būriai. Jų vardu atsisveikino bur
mistras. Jis pasakė, kad alytiečiams la
bai malonu, kad šioji kelionė prasideda 
iš Alytaus, o ne iš kurios kitos vietos. 

„Mes linkime, kad jūsų pavyzdžiu pa
sektų visa Lietuva ir kasmet plauktų mū
sų gražiuoju Nemunu ne dešimtys, o 
šimtai baidarių" — tokiu linkėjimu bai
gė savo kalbą ponas burmistras. Alytaus 
visuomenei, burmistrui, ulonų pulko va
dovybei už gražų ir nuoširdų sutikimą 
ir palydėjimą sušukome po tris „ačiū“ ir 
13 v. 30 min. prasidėjo startas.

Starterio garbė teko
pirmajam Lietuvoje baidarėmis plaukimo 
sporto pioneriui, parašiusiam apie bai
darę knygelę, pulk. Vintartui. Viena 
po kitos eskadrilės leidžiasi į Nemuną 
ir dingsta tolumoje. Tuo tarpu sudūzgia 
virš mūsų galvų metalinis paukštis. Tai 
mūsų garbingieji lakūnai „atplaukė" oru 
net iš Kauno, kad galėtų mus iš viršaus 
nufotografuoti. Ir pasveikinimą atsiuntė. 
Jį kaž kas pagavo ir kelionės vadui nu
gabeno. O daug buvo norinčių tuoj suži
noti, kas ten parašyta...
A. Panemunės jacht-klubo komandoras 
demonstruoja alytiečiams savo gabumus 

nardyti.
Tarp plaukimo dalyvių buvo ir A. 

Panemunės jacht-klubo komandoras priv. 
gynėjas p. Z u b a u s k a s. Su paradine 
uniforma. Po kokio pusvalandžio štabo 
eskadrilę pasiveja vienas „policistas" Ir 
kelionės vadui prof. Kolupailai kažką 
pasakoja apie p. Žukausko triukus. Bet 
vadas tyli ir mums nieko nesako.

15 vai. mes sustojame prie Rumbonių 
piliakalnio. Kopiame į viršų, o kai kurie 
net debesis siekia. Čia kelionės vadas 
pirmiausiai mums paskaito lakūnų svei
kinimą. Jis orlaivyje parašytas: „Prof. 
Kolupailai. Nufotografavau. Ačiū. Linkiu 
pasisekimo. Kapit. Česonis". Lakūnams 
nuskamba garsus „valio". Po to sužino
me kitą naujieną — prof. Kolupaila pa
sveikina p. Zubauską ir p. Pikčilingienę 
kaipo parodžiusius alytiečiams kaip rei
kia su visa paradine uniforma iš baidarėm 
į Nemuną šokti... Atsiranda tokių, kurie 
smulkesnių informacijų apie šį „triuką" 
suteikia. Girdi, išplaukiant p. Zubauskas 
nei iš šio nei iš to murktelėjo į Nemuną. 
Drauge su juo plaukusi p. Pikčilingienė 
(Kauno viceburmistro žmona) nepanoro 
atsilikti. Pagaliau ir baidarė apsivožė... 
Kelionės pradžia tikrai linksma.

„Sveiki skautai“.
17 vai. priplaukus Punios šilą, pasi- 

gista komanda: „Tautos parką irklu 
gerbk“ ir apie 120 irklų pakyla lygia- 
gretiškai su vandens paviršiumi virš plau
kėjų galvų. Čia ant kranto besą pastatyti 
gražūs ąžuolo lapais apipinti vartai su 
užrašu iš žolių „Sveiki skautai". Prie 
vartų stovi eigulių garbės sargyba. Sker
sai Nemuną nutiesta virvė su tautiško
mis vėliavėlėmis. Tai miškininkai su Aly
taus miškų mokyklos direktor. p. Ru-

„...kiek toliau atsirado palapinių eilė..." 
foto prof. Kolupailos.
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buiza priešaky tokį sutikimą mums pa
ruošė. Čia p. Rukuiža ir Kolupaila mus 
supažindina su Punios šilu, kurį prof. 
Kolupaila pavadino tautos parku. Šis 
šilas — didelis mūsų tautos turtas. Jame 
yra pušų 35—36 metrų aukščio, o eglės 
jas prašokdamos pasiekia net 42 metrus. 
Ąžuolai turi net po IV2 mtr. diametre. 
Yra juodųjų gandrų, apie 200 stirnų. At
vykęs su prof. Kolupaila rašytojas Minc- 
lovas čia esančia panemuny ąžuolų alėja 
taip buvo sužavėtas, kad pasakė, jog čia 
reginys, kuriam lygaus Europoje nėra.

Suskamba gražios dainelės. Vyriausio 
skautų štabo tiekimo skyr. vedėjas pa- 
skaut. Majauskas dirigento gabumus de
monstruoja. Kągi — reikalingas ir di
rigentas.
116 irklų pakyla aukštyn istorinio Margio 

kalno viršūnėje Lietuvos garbei.
18 vai. persikeliame į antrą Nemuno 

pusę ir užkopiame į Margio kalną. Šis 
kalnas primena, kaip mirdavo senovėje 
lietuviai. Ant kalno buvo Pilėnų kuni
gaikščio pilis. Vyrams išvykus, pilį ap
supo kryžeiviai. Moters matydamos ne
išsilaikysiančios uždegė pilį ir pačios, 
drauge susidegino. Štai, kokios buvo se
novės lietuvės!

Nuo kalno nepaprastai gražus reginys. 
Jo aprašyti negalima. Reikia pamatyti. 
Dail. Žmuidzinavičius susižavėjęs tuo 
reginiu išdrožė puikią kalbą apie mūsų 
šalies grožį primindamas piliakalnius, 
kryžius, Neringą. „Mes čia turime pa
justi didelį pasididžiavimą, kad esame 
tokios gražios šalies gyventojai!"—baigė 
jis ir visų mintį atspėjo: 116 irklų tris syk 
pakilo aukštyn gražiosios mūsų tėvynės 
garbei.

Pagal skautiškus papročius.
Artėjant vakarui Nemunas nutyla. 

Užminga mažiausios bangelės. Iš tikrųjų, 
anot dzūkų, „cykiai, cykiai Nemunėlis 
ceka“. Nieko nėra gražesnio, kaip plaukti 
tokiu Nemunėliu vakare. Didžiausį realis
tą tokia nuotaika turėtų sužavėti. Po 
poros valandų tokio plaukimo sustojome 
ties Nemaniūnais nakvoti, toje vietoje, 
kur prasideda didžioji Nemuno kilpa. 
Nuo tos vietos, kur sustojome iki vadi
namo Ožkos pečiaus anapus Birštono, 
sausuma yra 9 km, o Nemunu—54. Ru
sai norėjo šią vietą su Ožkos pečiumi su
jungti kanalu,- bet sumanymo neįvykdė. 
Prof. Kolupaila paaiškino, kad ši vieta 
istorinė hidrotechnikams, bet jis čia su
stojęs ne tyčia, o atsitiktinai... Kažin, ar 
daug tokių atsirado, kas šiam jo teigimui 
patikėjo?

Greit irklai išsirikiavo Nemuno pa
krantėje pyramidėmis, kiek toliau atsi
rado palapinių eilė, o viduryje — laužas. 
Prie laužo susidarė ir skautiška progra
ma. Viskas pagal skautiškus papročius, 
nors daugumas dalyvių ir buvo neskau- 
tai. Kas į palapines netilpo, malonaus

„Greit irklai išsirikiavo Nemuno pakran
tėje pyramidėmis...“

Foto A. Prapuolenio.

Tai ne Šveicarijos kalnai, 
o mūsų Nemurio krantai.

Foto A. Prapuolenio.

Nemaniūnų klebono kluone prieglobstį 
rado.

Mūsų „išrinktieji“.
Daug pašauktų, bet maža išrinktų — 

kaž kur girdėjau sakant. Tai tikra tei
sybė. Štai „pašauktųjų“ į šią kelionę bu
vome per šimtą, o „išrinktųjų" — vos 
keli. „Išrinko" sekmadienio rytą 6 vai. 
30 min. visiems susirikiavus panemuny 
vyriausias skautininkas pulk. Š a r a u s-

Jie mums vadovavo. Iš kairės į dešinę: 
R. Baublys, prof. Kolupaila, sktn. 

Pieta, skilt. S. Baublys.
Foto Lauciaus.

kas. Pirmiausiai jis mums pristatė tris 
Kauno vandens skautus, kurie šiais me
tais jau suspėjo padaryti baidarėmis 
apie 700 kilometrų. Po to žengė iš eilės 
žingsnį pirmyn „dailiosios lyties" atstovė 
skautė Chmieliauskaitė. Ji, pasak 
vyriausio skautininko, pernai dalyvauda
ma Skautų Aido paskelbtame pirmajam 
vandens kelionių baidarėmis konkurse 
labai gražiai savo kelionę aprašė. Skai
tant jos gražų dienoraštį ir kilusi vyr. 
štabe mintis suorganizuoti šią kelionę. 
Ir apie mūsų vadą prof. Kolupailą 
iš vyriausio sktn. irgi šį tą naują sužino
jome. Jis jau plaukiojąs 14 metų ir žinąs 
apie 3000 įvairių Lietuvos upių ir upe
lių vardų. Turėti tokį vadą garbė. Sušu
kome jam „valio", o pulk. Šarauskas lai
kinai atsisveikino. Tarnybos reikalų ver
čiamas turėjo kelionę pertraukti. Susi
tarėme susitiksią Rumšiškiuose.

Dailininko, pedagogo ir... foto aparato 
maudynės.

Balbieriškis. 10 vai. Plaukiame prie 
kranto. Dail. Žmuidzinavičius 
plaukia vienoje baidarėje su žinomu tau
tosakos rinkėju mokytoju Dovydai- 
č i u. Prie kranto Dovydaitis pamatuoja 
irklu, kaip giliai dugnas. Pusmetris. Kai 
lipo iš baidarės — murkt iki kaklo. Su 
savimi patraukė ir Žmuidzinavičių. Po 
poros minučių juodu išsikrapštė į kran
tą, bet Dovydaičio foto aparatas liko 

Nemuno dugne. Matyti, pamėgo šaltą 
vonią... Pagaliau jūroš skautai, po kelio
likos minučių darbo, jį sužvejojo, bet 
Dovydaitis šioje kelionėje daugiau juo 
nebefotografavo...

Klausome „savo“ Šv. Mišių.
Irklais nešini iškilmingai traukiame į 

Balbieriškio bažnyčią. Su mumis plaukęs 
kun. Jonaitis specialiai mums atlaiko Šv. 
Mišias. Padėkojame Dievui, kad mums 
viskas gerai klojasi ir tai padarome la
bai trumpu laiku. Tai kun. Jonaičio, pa
rodžiusio, kaip reikia laiką išnaudoti, 
nuopelnas.

Kas pats maudytis nenorėjo, tą lietutis 
išprausė.

Tik išvažiavus iš Balbieriškio, pradėjo 
pilti lietus. Išprausė visus, be išimties. 
Kai kuriems tai labai pravertė. Matyti, 
Lietus su Vėju geri draugai, nes ką pir
masis išmaudė, tą antrasis, sukėlęs ik: 
šiol nematyto didumo bangas, net per 
daug išdžiovino, kol pasiekiame Prienus,
Vienintelis mūsų vado nepasisekimas.

Prienų visuomenė sutiko mus susirin
kusi ant tilto per Nemuną. Kai tik pri
plaukdavo prie tilto nauja eskadrilė, 
tuoj pakildavo į viršų irklai prieniečių 
garbei. Prienų gyventojai mandagūs. Ne
nori, kad jiems būtų saliutuojama už dy
ką — kai pakyla aukštyn irklai, nuo til
to ima byrėti žemyn gėlės. Mūsų vadui 
prof. Kolupailai graži gėlių puokštė nu
krito į pat baidarę. Jis įsitikinęs, kad gė
les gavo iš kurios nors Prienų gražuolės, 
tik, deja, nepasisekė jam pamatyti tos 
gražuolės veido... Tai pirmasis ir, rodos, 
vienintelis mūsų vado nepasisekimas. 
Profesorius plaukė su savo dukrele. Aš 
tikras, kad šios gėlės jai skirtos, bet... 
negi sakysi tai.

D-ras Matulionis ir prof. Kolupaila 
pranašauja.

16 vai. mes jau garsiajame Birštone. 
Beržų alėjoje tuščios vietelės nėra — vi
sa vasarotojų nugulta. Jos pradžioje or
kestras su kurorto direktoriumi d-ru Ma
tulioniu priešaky. Nemuno bangas vejas, 
maršo garsai, o irklai kyla ir kyla aukš
tyn Birštono garbei. Pagaliau visos eska
drilės pasiekia krantą. Pasisveikiname 
Pagalvojo, matyti, Lietutis, kad negražu 
jam atsilikti, jei birštoniečiai taip gra
žiai mus pasveikino. Na, ir ėmė svei
kinti... Suslėpė griežikai gaidas, ištuštėjo 
beržų alėja... Nepabūgo tik kurorto di
rektorius ir mes, ir nudrožėme į Vytauto 
kalną. Išsirikiuojame ratu. Dr, Matulio
nis sveikindamas mus kurorto vardu pa
sako gražią kalbą ir mus pagiria. Girdi, 
jūsų atvykimas nėra eilinis įvykis. Lie
tuva gražiai apdainavo Nemuną supras
dama jo vertę. Ši kelionė paskatins ki
tus susidomėti vandenimis ir neišleisti 
jūros iš savo rankų. Toks pranašavimas 
mums labai malonus. Prof. Kolupaila re-

Baidarė „ligoninėje“. Prakiurusias baida
res lopydavome ant „Šamo".

Foto Lauciaus.
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„Mokytojas Dovydaitis iš vaikų suorganizavo antrą eskadrą, su kuria drauge 
nusifotografavome“. Foto Lauciaus.

eskadrą, bent dusyk didesnę už mūsų. Du 
paskyrė vadais. Vienam įdavė savo irklą, 
kitam — planšetą ir visi dainuodami nu
drožėme į panemunę, kur drauge nusi
fotografavome. Mokytojas Dovydaitis 
praktiškai įrodė, kad geras žodis dau
giau veikia, kaip rykštė.

Vyriausio skautininko „šelmystė“.
Išvykdamas iš Nemaniūnų pulk. Ša- 

rauskas pasakė, kad Rumšiškyje atvyks 
mūsų sutikti ir plauks ligi Kauno drauge. 
Išplaukiame ir iš Rumšiškio — o jo dar nė
ra. Kada mes netoli Petrašiūnų, priešai, 
pasirodo motorinis laivas. Saliutuoja 
mums jūrų abėcėlės vėliavėlėmis. Tai 
pulk. Šarauskas su būreliu kauniečių at
vyko mūsų sutikti. „Šamas“ buvo kažin 
kur prapuolęs. Ties A. Panemunės pir
muoju pliažu atsiranda: grįžta iš Kauno... 
su orkestru. Bepigu neplaukti, kai or
kestras griežia. Plaukiame aukštai galvas 
iškėlę, o publika ant tilto mums ploja ir 
gėles mėto. Dabar paaiškėjo, kodėl pulk. 
Šarauskas į Rumšiškes neatvyko.

vanšuojasi: „Prieš 13 metų, — sako jis, — 
Birštonas buvo labai apleistas, o dabar 
jo pažinti nebegalima. Šis kurortas — di
delės ateities vieta. Birštonas visame pa
sauly bus garsus"! — baigia profesorius 
savo pranašavimus. Kurorto direktorius, 
tur būt, liko patenkintas. Duok Dieve, 
kad abiejų pranašavimai išsipildytų, nes 
kitaip galėtų mus įtarti, kad vieni kitus 
gyrėme.
Nibrėse nakvojome, tik „nibrės“ nepa- 

kėlėme.
Pavalgę Birštono kurhauze puikius 

pietus, atsisveikiname su birštoniečiais, 
sušunkame „valio“ už didingą kurorto 
ateitį ir pasileidžiame nakvynės ieškoti. 
Suradome ją Nibrių kaime ūkininkų klo
jimuose. Pas mus žemaičius „nibrėmis" 
vadinamos sodžiaus vakaruškos, dėl to 
aš maniau, kad čia turėsiu progos vėl iš
girsti armoniką, pamatyti, kaip linksmi
nasi suvalkiečiai, jei jau kaimas taip va
dinamas. Deja, apsirikau. Tur būt, „nib
rė" čia ką kitą reiškia.

(/ Vienuolis paspruko...
Išplaukdami rytą iš Nibrių pastebėjo

me, kad trūksta rašytojo Vienuolio-Žu- 
kausko, kuris plaukė su savo sūnumi. 
Kažin kas paaiškino, kad ankstį rytą, 
mums tebemiegant, išplaukė. Nusiminė
me, Pirmas bėglys — Vienuolis. Mes taip 
didžiavomės, kad jisai su mumis drauge 
plaukia, o štai ėmė ir taip negarbingai 
paspruko. Bet kai atplaukėme ligi Darsū
niškio, lyg virti vėžiai paraudome iš gė
dos. Ant kranto stovi Vienuolis ir mums 
moja: „Prašome į šį namelį; čia yra pa
ruošta mums karštos arbatos". Bėda žmo
gui, kad turi silpnybę kitus įtarinėti.

Trys šv. Agotos viename miestely!
Darsūniškio miestelį aplankome ri

kiuotėje dainuodami. Jis garsus tuo, kad 
yra treji šv. Agotos vartai. Šis miestelis 
trissyk degė. Ir po kiekvieno gaisro sta
tydavo šv. Agotai vartus. Labai įdomi ir 
bažnyčia. Visa jos frontinė siena seno
viška rašyba išrašyta Evangelijos posa
kiais. Petras Ruseckas paaiškino, kad tie 
užrašai turėję būti ir spaudos draudimo 
laikais. Jei taip, istorinė bažnyčia.

„Mažas“ apsirikimas.
14 valandą mes jau Rumšišky, Prof. 

Kolupaila informuoja mus, kas verti pa
dėkos už šios kelionės pasisekimą. Tokių 
besą nemaža. Pirmiausiai visa Baublių 
šeima. Tėvas ir trys sūnūs įeina į kelio
nės štabą, o p. Baublienė pasiuvo visoms 
baidarėms vėliavėles. Hidrometrinio biu

ro vedėjas p. Mižutavičius leido 
naudotis baidarėms „gydyti" motorlaiviu 
„Šamu“, kuris grįžo iš Alytaus į Kauną. 
Kun. Jonaitis Alytuje labai daug pa
dėjo, Balbierišky atlaikė greitąsias mi
šias ir Birštone sutvarkė visą „progra
mą“. Pagaliau atsimenamas ir šios kelio
nės organizatorius Skautų Aidas. 
Visiems nusipelniusiems šaukiama po 
trissyk „valio“, o Sk. Aidui kaip pradėjo 
„valioti“, ir galo nebėra. Mane kelionėje 
kitaip nevadindavo, kaip „Skautų Aidas“. 
Pamaniau, kad tai mano garbei taip šau
kiama. Kutena savigarba, tačiau visai pa
sisavinti svetimus nuopelnus sąžinė vis- 
tik neleidžia. Pašokau ir sakau: „Gerbia
mieji! Aš netikras „Skautų Aidas“. Aš tik 
1. e. p. Aidas. Tikrasis „Skautų Aidas" — 
vyr. sktn. Saulaitis — dabar Londone. Jis 
rūpinosi tos kelionės suorganizavimu, o aš 
tik dabar jį pavaduoju. Šūktelkim jam „va
lio" nors vieną syk“. Žinoma, būtų sušu
kę, bet prof. Kolupaila ėmė ir viską su
gadino: „Nereikia, — sako. — Mes jam ir 
šaukėme, o ne Tamstai. Tamsta jam tai 
tik perduosi". Tai buvo „mažas" nesusi
pratimas...
„Rykštės pedagogika" pralaimi visu frontu.

Rumšišky nueiname bažnyčios pažiū
rėti. Tenai kažin kokios moterėlės vai
kus poterių bemokančios. Pasisuka vie
nas vaikiūkštis pažiūrėti, kas atėjo. „Mo
kytoja" šmiaukšt jam rykšte per galvą 
ar pečius. Užpuolė ją ekskursininkės bar
ti, o tuo tarpu vaikai iš bažnyčios į tur
gavietę subėgo. Čia mokyt. Dovydaitis 
pradėjo juos kalbinti. Po penkiolikos mi
nučių jie buvo jau tokie geri draugai, kad 
Dovydaitis iš vaikų suorganizavo antrą 

Didvyrių pagerbimu kelionę pradėjome, 
tuo pačiu ir baigėme.

Už A. Panemunės tilto mūs kelionės 
finalas. Nuimame vėliavėles nuo baida
rių, pririšame prie irklų ir traukiame į 
karo mokyklą prie Vytauto Didžiojo pa
minklo. Čia sudedame tas gėles, kurio
mis mus visuomenė apdovanojo. Prasi
deda atsisveikinimo ir pasveikinimo kal
bos. Kalba daug kas: pulk. Šarauskas, 
prof. Kolupaila, dail. Žmuidzinavičius. 
Gaila, kad negalima jų kalbų atpasakoti. 
Sveikina: Karo mokyklos v-kas pulk. 
Černius, kuris pareiškia džiaugsmo, 
kad kelionę užbaigti atėjome prie Vy
tauto Didžiojo paminklo. A. Panemunės 
jachtklubo komandoras p. Z u b a u s - 
kas atnešė gėlių puokštę. Gražiai pa
sveikina šaulių, jaunalietuvių ir Kauno 
jachtklubo atstovai. Pagerbiama didžiuo
ju irklų saliutu Lietuva, Respublikos Pre
zidentas. Iš čia išsiskirstome.
Prof. Kolupaila pakeliamas „admirolu“.

Kelionėje mes prof. Kolupailą juokais 
kartais vadindavome „admirolu“, o jo pa
dėjėją sktn. Pietą — „viceadmirolu“. 
Vyr. skautininkas pulk, Šarauskas, ma
tyti, nusprendė tuo pasinaudodamas kiek 
paįvairinti kelionės finalą. Prie Vytauto 
Didžiojo paminklo prof. Kolupailai įteikė 
jūrų skautų ženkliuką ir pareiškė, kad jis 
nuo šio momento laikomas priimtu į van
dens skautų šeimą. O kai prof. Kolupai
la jau jūros skautas, padovanojo jam gra
žią tautišką juostą. „Štai, — sako, — 
Tamstai skautų admirolo juosta". Ryto
jaus dieną kai kurie laikraščiai paskelbė, 
kad prof. Kolupaila pakeltas į „skautų 
admirolus". Taip ir įgijo skautų sąjunga 
admirolą... Beje, tautišką juostą padova
nojo ir pulk. Vintartui.

Malonu plaukti, 
kai saulutė 
pro debesis 
šypsosi.

Foto Lauciaus.
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„Stovyklon, stovyklon visi, kas tik gyvas“...
(Įspūdžiai iš I-os Mažeikių rajono tunto stovyklos).

Mažeikių tuntas jaunutis, todėl 
stovyklavome kaipo tuntas pirmą 
syk. Stovykla buvo šalia Tirkšlių 
miestelio, gražiame pušyne, nuo 
birželio 16 iki 28 d. d. Stovyklavo 
— Mažeikių ir Viekšnių skautai, 
viso 30. Tiesa, gal nedaug, bet, 
kaip atvažiavęs į svečius tuntinin- 
kas pažymėjo, ši I-ji tunto stovykla 
yra lyg pionierių, kurie nugali 
kliūtis tolimesniam tunto gyvavi
mui.

Stovyklą aplankė daug svečių 
iš Mažeikių ir, reikia pasakyti, 
„tradicijų" nestigo. O vieną gra
žią dieną (VI.26) stovykloje atsi
lankė 25 pradž. mokyklos moky
tojai, kurie vakare prie laužo iš
kilmingai davė įžodį ir pasižadėjo 
savo mokyklose suorganizuoti 
jaun. skautus. Šiaip į kiekvieną 
laužą prisirinkdavo nemaža Tirkš
lių ir apylinkės gyventojų. Ir kai 
vakarais dainuodavom prie ki
birkštis svaidančio laužo ir kada, 
rodos, dainos ritman linguodavo ir 
ošdavo pušys, mūsų svečių veidai 
spindėdavo džiaugsmu, lyg kokios 
šventės metu. Tirkšlių visuomenė 
skautus pamilo. Žmonės susitikę 
vis klausdavo:

— Ar ilgai dar miške gyvensit?
— Dar ligi ketvirtadienio, — 

atsakydavom.
— Aje, kaip nebeilgai. Gaila.
Tas nelemtas ketvirtadienis pa

galiau atėjo, palapinių miestas li
ko išgriautas, viskas išlyginta. 
Paskutinį kartą žygiavom Tirkšlių 
miestelio gatvėmis Mažeikių link. 
Mūsų daina pritraukdavo veidus 

rie langų, o juose galima buvo 
išskaityti:

— Sugrįžkit, kitąmet. Lauksim.
Apskritai, stovykloje buvo pa

vyzdinga tvarka, drausmė, susi
klausymas. Tinkamai praeidavo 
užsiėmimai. Visi skautai turėjo 
progos pakilti aukščiau savo pa- 
tyr. laipsniuose. Daug įspūdžių 
teikdavo nakties žaidimai ir kitos 
pramogos.

VI-28 paslaptingoje glūdumoje, 
ant upeliu apjuosto piliakalnio, 
prie indietiškos ugnies įvyko kil
nus įžodis ir 8 krūtinės pasipuošė 
fioletiniais kaklaryšiais. Aušra 
rytuose, aušra ir jų širdyse...

Dvi savaitės smagaus gyvenimo 
seno pušyno prieglobstyje prabė
go, pralėkė, kaip sparnuotos. Per 
tą laiką spėjom tapti gamtos vai
kais ir miške jautėmės geriau, ne
gu namuose. Štai birželio m. 28 d. 
vėl grįžtam į savo namus, pas sa
vo artimuosius. Namiškiai nustebę 
žiūri į saulės įdegtus veidus, ku
riuose atsispindi sveikata, jėga. 
Mes tariame:

— Sveiki, gyvi! Mes jau grįžo
me, tačiau labai nenoriai.

Taip, mes grįžom. Grįžom išmo
kę stovyklinio gyvenimo paslap
čių, pilni jėgos ir energijos dar
bui. Nors jau po stovyklos, bet 
ausyse vis girdis kvietimas sto
vyklon, kuris virto mažeikiečių 
skautų tradicine daina (žodžiai 
mūsų mylimo tuntininko, gimn. di- 
rektor. J. Rainio):

Stovyklon, stovyklon visi kas 
tik gyvas, 

Dabar jau nėra mums kliūčių 
jokių.

Ten dirbsim, krutėsim per va
sarą gražią, 

Tarp liepų, šermukšnių, senų 
ąžuolų . . . 

Dėk litą prie lito, prie jo dar ir 
kitą, 

Kad būtų stovykloj gyvent pinigų. 
Stovykloj nebuvęs, tai, broli, pra

žuvęs — 
Juk būsi prasčiausias tarp skautų 

visų.
Žygiuokim, žygiuokim pirmyn ir 

pirmyn.
Stovykla, stovykla artyn vis 

artyn. ..
Jau vėliavą kelkim, saliutu pa- 

gerbkim, 
Tai Dievui, Tėvynei ir artimui 

mūs!...
Pe. Ma.

Dvi skaučių stovyklos.
Karmėlavos miške ant Neries kranto, 

kurio vandenėlis atneša pavergtų Vilni
jos brolių atdūsius, š. m. birželio mėn. 27 
— liepos mėn. 8 d. laikotarpy įvyko pir
moji bendra Lietuvos - Latvijos skauti- 
ninkių stovykla. Nors stovykloj gyveni
mas pradėjo kunkuliuoti jau nuo birže
lio mėn. 27 d., tačiau oficialiai stovykla 
atidaryta tiktai liepos mėn. 1 d., t. y. ta
da, kai jau buvo atvykusios ir brolių 
tautos sesės.

Stovyklą atidarė Lietuvos skaučių va- 
dė vyr. sktn. Čiurlionienė. Stovyklos f 
tikslas buvo kuo arčiausiai susipažinti 
abiejų tautų sesėms vienoms su kitomis ir 
užmegsti draugiškus, nenutrūkstamus ry
šius. Stovyklos programa buvo iš dviejų 
dalių: teoretiškos — pašnekėsiu bei susi
kaupimo valandėlių — ir praktiškos — 
stovyklos įsirengimo darbų, žaidimų, lie- 
tuviškų-latviškų dainelių ir lietuvių ir 
latvių kalbų pamokų. Pašnekesius prave
dė daugiausiai vyr. sktn. Čiurlionienė ir 
latvių skautininke Mitmanis. Kadangi 
lietuvių ir latvių kalbos yra labai gimi
ningos, nesunku buvo mokytis ir jau pas
kutinėmis stovyklavimo dienomis vie
noms kitas suprasti buvo žymiai leng
viau.

Stovyklą aplankė daug aukštų gerb. 
svečių: vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, 
šviet. ministeris prof. Tonkūnas, dr. Zau
nius su ponia, I dep. direkt. M. Miškinis, 
II dep. direkt. Masiliūnas ir kit.

Apie minėtų svečių atsilankymą yra 
parašyta pereitame „Skautų Aido” nume
ry (žiūr. rašinį „Ten, kur vienybė žy
dėjo”) .

Stovyklavo viso 31 skautininke: lat
vių 11 skautininkių (jų tarpe vyr. skau
tininke E. Rozenberg ir jos adjutante O 
Mitmanis), lietuvių skt-kių stovyklavo 
per 20. Stovyklai vadovavo vyr. sktn. F. 
Barščiauskaitė. Baigėsi ji liepos mėn. 8 
d. ir rytojaus dieną, t. y. liepos mėn. 9 d. 
toje pat vietoje ir tose pačiose palapinėse 
prasidėjo pirmoji skaučių vadovių mokyk
los klausytojų stovykla. Stovyklavo viso 
36 vadovės (įskaitant ir stovykl. vado
vybę) . Šiai stovyklai vadovavo vyr. sktn. 
dr. D. Kesiūnaitė. Stovyklautojos buvo 
suskirstytos į dvi draugoves: skaučių va
dovių ir jaunesniųjų skautų-čių vadovių. 
Kadangi šiai stovyklai parengiamųjų dar
bų maža tereikėjo atlikti, tai tuojau eita
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prie tiesioginio stovyklos tikslo — va
dovių mosimo. Atlikta daug pašnekėsiu, 
aktualiausiomis iš skautų ideologijos ir 
programos temomis. Pašnekesius vedė 
prityrusios skautininkės ir skautininkai 
specialistai. Be to, mokytasi daugelio įvai
rių žaidimų, suteikta žinių iš pionerijos, 
(sktn. Ržežickas), topografijos ir net 
karinio parengimo (ginklo vartojimas). 
Žaidimams vadovavo vyr. sktn. Kesiūnai- 
tė ir sktn. V. Arminaitė. Stovykla susi
laukė netikėtų svečių svetimtaučių: atsi
lankė 1 cechas, 6 vengrai ir tarpt, s-tų 
biuro direktorius p. Martinas. Neretas 
stovykloje svečias buvo ir vyr. skautinin
kas pulk. Šarauskas. Visą laiką šioje sto
vykloje viešpatavo šilta ir tikrai seseriš
ka nuotaika. Vieną vakarą prie laužo da
lyvavo ir Kauno pr. mok. inspektorius p 
Vokietaitis, didelis skautų bičiulis. „Aš 
šiandie jaučiuosi labai laimingas. Būčiau 
ir numiręs, o nematęs skautiško laužo. Da
bar žinau, iš kur mokytojos ima tiek jė
gų, kad be savo tiesioginių pareigų sugeba 
dar dirbti su skautais” — pasakė jis kal
bėdamas su stovyklos dalyvėmis.

Baigiant negalima nepaminėti s-kių dc. 
Kesiūnaitės ir V. Arminaitės pasišventi
mo šią stovyklą ruošiant ir stovyklaujant. 
Dr. Kesiūnaitė eidama savo tiesiogines 
pareigas ligoninėje kartu sugebėjo dide
le dalį savo žinojimo pateikti ir jaunes
nėms sesėms stovyklautojoms. Pasitai
kydavo, kad atvykti į stovyklą reikėdavo 
pėsčiomis. S-kė V. Arminaitė taip pat 
turėdavo ne tik atiduoti stovyklai tai, ką 
buvo pasižadėjus, bet ir atlankyti kitų 
tuntų jaunesniųjų skautų stovyklas.

Visos vadovės parsinešėme iš stovyklos 
gražiausių įspūdžių, pasiryžimo darbui ir 
dėkingumo jausmą vadovavusioms skau- 
tininkėms.

Be to, abiejose stovyklose išleista po 3 
egz. stovykl. laikraštėlio „Stovyklos Aki
niai” ir „Konkursinis švilpukas”. Abiejii 
laikrašt. redaktorė buvo ta pati — sktn. 
Žitkiutė. Graziaraštė.

Kaip mes stovyklavome.
3—4 kilometrai nuo Obelių, Kuprių 

šile, liepos mėn. 13 —18 d. laikotarpy, 
stovyklavo vietos skautai kęstutiečiai. 
Viso stovyklautojų buvo per 30 asmenų. 
Stovyklos viršininku buvo Obelių Didž. 
Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio draugo

Argi negražus musų stalas?
Foto Adomaičio.

vės draugininkas mokyt. L. Nemickas, 
pavaduotoju Rygos Lietuvių gimnazijos 
abiturientas A. Zauka. Stovyklos adju
tante buvo R. Savickaitė.

Visas dienas skautų stovyklą gausin
gai lankė apylinkės visuomenė. Gausin
giausiai lankytojų buvo sekmadienį, lie
pos 15 d., kada be apylinkės visuomenės 
stovyklą dar atlankė Rokiškio Didž. 
Kun. Vytenio draugovės skautai ir šie 
žymesni svečiai: Rokiškio tuntininka* 
VI. Rozmanas, „Skautų Aido” adminis
tratorius skautas Igaunis, Kauno rajono 
jaunalietuvių vadas Br. Nemickas, Rokiš
kio rajono jaunalietuvių sekretorius P 
Glemža, knygnešys J. Zauka ir senas Liet, 
šaulių s-gos veikėjas J. Šukys.

Alio! Pietus jau paruošti!
Foto pasktn. Dičiaus.

Minėtą dieną 7 nauji skautai davė 
įžodi. Tuntininkas VI. Rozmanas, pri
imdamas įžodį, pasakė susirinkusiai apy
linkės visuomenei ir skautams turiningą 
kalbą, plačiai nušviesdamas skautybės 
auklėjamąją reikšmę. Po tuntininko kal
bos griausmingai sušukta „valio” sąj-gos 
Šefui Respublikos Prezidentui Antanui 
Smetonai. Paskutinėmis stovyklavimo 
dienomis stovyklos nuotaiką žymiai pa
kėlė savo atsilankymu Biržų tunto adju
tantas paskautininkas Ramutis Medelis. 
Savo ugningais pašnekesiais ir įspūdingais 
eilėraščiais prie laužo Medelis paliko obe- 
liečiams neišdildomą įspūdį.

III-j i Telšių rajono tunto 
stovykla.

VI.19 — VI.30.

Taip nekantraudami laukėm tos die
nos, kurią galėsim vykti į viliojantį miš
ką, į laukus, kur viskas taip miela, taip 
brangu... Pagaliau išaušo birželio 19 die
nos rytas, ir ryšulių prikrautas vežimas 
išdundėjo stovyklos link... O mes susė
dom į traukinėlį, sušnypštė garvežys, ir 

garsiu „valio” atsisveikinom su dulkėtu 
miestu, karštais gatvės akmenimis. Nė 
pusės valandos nevažiavę, turėjom iš
lipti Lieplaukės stoty, o toliau tris kilo
metrus patys save nunešti. Saulė, miškas' 
ir tyras, kai vasaros ryto rasa, ežeras 
kvietė greičiau skubėti, ir mes, nors bė- 
go nuo kaktų prakaitas, greit pasie
kėm mišką Germanto ežero pakrantėje.

Įskūrėm antrą kartą vėl toj pačioj 
vietoj, p. Smilgevičiaus žemėj. Pirmą 
dieną pasistatėm palapines, o vėliau, kai 
atvažiavo abiturientai, susiskirstę į tris 
skiltis, pradėjom tvarkingai stovyklauti. 
Prasidėjo įvairūs konkursai. Apie palapi
nes iš konkorėžių, samanėlių, akmenėlių 
išdygo įvairūs ornamentai, skautiški 
ženkliukai, vaizdai, darželiai ir kt. Išsi- 
kasėm gražų stalą, laužavietę, ir įsitaisėm 
visus kitus reikalingus dalykus. Gyveni
mas vyko pagal dienotvarkę. Kiekvieną 
vakarą būdavo laužas. Čia susirinkdavo 
daug žmonių, o ypač sekmadieniais „pa
siveizėti komedijų”. Mes stengėmės pa
tenkinti jų norus: vaidinom, dainavom, 
šokom. Jie taip pamėgo laužus, kad prieš 
pradedant laužą, susirinkę patys prineš
davo žabų.

Stovykloj taip pat buvo į visus tris 
patyrimo laipsnius egzaminai. Paskutine 
dieną, t. y. birželio 29, surengėm skautiš
kų žaidimų šventę — gegužinę, į kurią 
atvyko daug svečių. Tos dienos vakare 
įvyko paskutinis laužas su didele ir įdo
mia programa. Prie laužo trys skautai 
davė įžodį. Tuntininkas susirinkusiems 
kaimiečiams plačiai nupasakojo apie 
skautystę. Toliau buvo pakėlimai į vyres
niškumo laipsnius, o po oficialios dalies 
prasidėjo linksmoji ir buvo tikrai linksma, 
nes juokėsi visi beveik iki ašarų.

Kitą rytą griovėm palapines, stalą, 
laužiavietę ir kt. Su skaudančiom širdim 
turėjom atsisveikinti su taip jaukia viete
le ir su tos vietos maloniais šeimininkais 
p. p. Smilgevičiais, kurie tiek daug mums 
padėjo. Mes liekam jiem labai dėkingi.

Stovyklavo 25 skautai, stov. viršininku 
buvo tunto adjutantas vyr. skit. V. Sa
baliauskas. Oras buvo labai gražus, ir prie 
mamyčių grįžom nudegę, kai negrai.. 
Sudiev jaukioji palapinė!..

V. Mikuta.

Papietavus reikia pasirūpinti savo indais...
Foto Adomaičio.
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(Tęsinys iš Nr. 14).
Šeštas skyrius.

ALYTAUS ĮŽYMYBĖS.
Priėję netoli Alytaus miesto mes iš

siskyrėme. Povilas kiek atsiliko, o mudu 
su Juozu nuėjome pirma. Mudu turėjo
me išsiklausinėti, kokia įstaiga ta Pody- 
nio kavinė ir kur ji yra. Vėliau turėjome 
susitikti su Povilu ir jam pranešti.

Tik įėję Seirijų plentu į miestą, pa
matėme autobusų stotį. Joje sukinėjosi 
keletas žmonių, stovėjo pora mašinų, 
lakstė būrys nutriušusių šunų.

— Čia galėsime paklausti, ko mums 
reikia, — tarė Juozas. — Pasisakysime, 
kad esame keleiviai, norime pasilsėti, 
užkąsti.

Tuojau pamatėm žmogų, kuris atsi
rėmęs į sieną kramtė papirosgalį ir 
spiaudėsi.

— Labą dieną, ponas, — mandagiai 
jį pasveikino Juozas. — Ar negalėtum 
Tamsta mums pasakyti, kur čia yra Po- 
dynio kavinė? Mes norėtume joje už
kąsti.

— Nu, kam ponui reikia Podynio? 
Aš žinau geresnę kavinę. Duosi pusę lito, 
tai aš nuvesiu.

— Labai dėkui. Bet mums reikia Po
dynio kavinės. Ten laukia mūs draugai. 
Gal žinote, kur ji yra?

— Ne, tokios kavinės Alytuje nėra.
— Tai atsiprašome.
— Tai ponai nenorite, kad nuvesčiau?
— Ne, susiieškosime jau patys.
Nieko nepešę stotyje, ėjome toliau. 

Greit pasiekėme trikampę, pailgą aikštę. 
Joje pamatėme stovinėjantį bernioką su 
gimnazisto kepure.

— Bandyk šį klausti, — liepė man 
Juozas.

— Labą dieną, — mandagiai pasvei
kinau priėjęs: — Ar Tamsta negalėtum 
pasakyti, kur čia yra Podynio kavinė?

— Ne, nežinau. Apie kavines nieko 
negirdėjau. Valgyklų, arbatinių žinau ke
letą. Žinau ir vyno parduotuvę. Bet ka
vinės čia nėra.

— 0 gal galėtumėte ipasakyti, kas 
žinotų?

— Nežinau. Gal policininkas. ..
— Labai dėkui. Atsiprašau. .. •
— Labai prašau.
— Kas tas per Podynis, kad jo nie

kas nežino. Tačiau reikia jį rasti. Ban
dysime dar klausti policininką, — kal
bėjau pasivijęs Juozą.

Greit pamatėme gatve lėtai žings
niuojantį viešosios tvarkos saugotoją.

— Dabar jau tu klausk, — sakiau 
Juozui, — gal tau geriau pasiseks.

— Labas, ponas policininke, — krei
pėsi į jį skiltininkas. — Ar Tamsta ne
žinai, kur yra Podynio kavinė?

— Podynio kavinė? Podynio kavinė... 
Palaukite... kavinė?

— Taip, kavinė, — patvirtino Juozas: 
— Podynio kavinė.

— A, tai tur būt bus Puodynės.
— Kur ji yra?
— Toli už Nemuno — Pirmajame 

Alytuje.
— Ar tai Alytus ne vienas?
— Dabar vienas. Bet pirmiau buvo 

du. Vienas Vilniaus gubernės, antras — 

Suvalkų. Vilniškė jo pusė buvo vadina
ma Pirmuoju Alytum, suvalkiškė — 
— Antruoju. Dar ir dabar kai kada ta:p 
vadiname.

— Tai sakote, kad toji kavinė Vil
niaus pusėje, už Nemuno?

— Taip. Karininko Juozapavičiaus 
gatvėje, numerio nėra. Nuėję turėsite 
dar ką paklausti.

— Ar gera ta kavinė? Švari?
— Kokia ten kavinė! Vagių lizdas, o 

ne kavinė. Verčiau jūs ten visai neikite.
— Šitaip?! Pažiūrėsime... Labai dėkui 

už žinias. Sudie.
Policininkas kilstelėjo ranką prie ke

purės ir vėl ėmė žingsniuoti.
Mudu su Juozu grįžome atgal. Rei

kėjo pasikalbėti su Povilu.
Išėję už miesto, pamatėme ant grab- 

krančio gulintį driskių. Tai buvo Povi-

„Pirmiausia nuėjome pas Laisvės pa
minklą".

las. Eidami pro jį šūktelėjome, kad turi
me pasitarti. Povilas ir liko begulįs. 
Mudu su Juozu nuėjome į mišką. Ten 
palaukėme, kol atėjo Povilas.

Juozas jam išpasakojo viską, ką 
mes sužinojome apie tą Podynio — Puo
dynės kavinę. Paskui, kąsnodami pasiimtą 
duoną su sūriu, tarėmės ką toliau 
veikti. Povilas ketino vistiek ten eiti. 
Juozas nelabai norėjo vieną jį leisti. Bet 
visiems kartu eiti buvo nepatogu. Ga
lėtų kas dar įtarti. Jeigu ten rastume 
vagilius, jie mane, greičiausiai, ir pa
žintų. Dėl to nutarėme, kad turi eiti Pd- 
vilas vienas. Mujlu gi su Juozu lauksime 
jo kur nors netoli. Jeigu kiltų koks pa
vojus, Povilas turi švilptelti, ir mudu at- 
vyksime jam į pagalbą.

Žinoma, mūs planas lengviau būtų 
įvykdyti vakare. Bet Povilas manė, kad 
reikia skubėti. Grįžę iš naktinio žygio, 
berniokai gali eiti į savo kavinę. Paskui, 
kažin kur jie gali nusibastyti. Dėl to nu
sprendėme negaišuoti.

Užkandę ir kiek kvėptelėję, vėl iš
siskyrėme. Povilas išėjo pirmas. Mes dar 
kiek palaukėme.

Paskiau nutarėme apžiūrėti Alytaus 

įžymybes. Pirmiausia nuėjome pas Lais
vės paminklą. Tai didžiulė keturkampė 
kolona. Jos šonuose bronziniai barelje
fai. Labiausiai mums į akį krito vienas, 
vaizduojąs lietuvį, bekovojantį su pasa
kišku siaubūnu. Viršuje kolonos stovi di
delės sparnuotos moters, trimitu skel
biančios visai tautai laisvę, statula. Pa
minklas gražiai aptvertas, prisodinta 
gėlių.

Paskui nuėjome į kapines. Ten dau
gybė pilkų betoninių kryželių. Tai žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę paminklai. 
Juose įrašytos didvyrių pavardės ir da
lys, kuriose jie tarnavo. Radome keletą 
paminklų su parašu: .

„Nežinomas kareivi s".
Didesnis paminklas pastatytas lenkų 

žiauriai nukankintam šauliui Blozneliui. 
Jis buvo mokytojas, dirbo prie pat de
markacijos linijos. Kartą naktį atėjo iš 
anos pusės linijos lenkai, pasigrobė jį 'r, 
nusigabenę už linijos, baisiai nukankino. 
Paskui jo kūną įmetė į Nemuną. Lietu- . 
viai jį išgriebė ir Alytuje palaidojo. ( \

Gražus kariškas paminklas pastatytas' 
ir ant pirmojo Lietuvos kariuomenės kri
tusio kovoje su bolševikais karininko 
Juozapavičiaus kapo.

Šie kapai labai brangūs ne tik aly- 
tiečiams, bet ir visiems lietuviams. Tai 
rodo gausūs vainikai, kuriais nuolat puo
šiami tie kapai.

Apžiūrėję tautos didvyrių kapus ir 
pasimeldę už jų sielas ten pat kapinėse 
esančioje medinėje bažnytėlėje, keliavo
me toliau, į Vilniaus pusę. Eidami per 
Nemuną tiltu, sustojome toj vietoj, kur 
buvo bolševikų nukautas karininkas Juo
zapavičius. Ta vieta irgi pažymėta. Vie
noje tilto pusėje yra Juozapavičiaus at
vaizdas, antroje — pavasarininkų kon
greso įtaisyta metalinė plokštelė su ati
tinkamu parašu.

Tik perėję tiltą, pamatėme grįžtantį 
Povilą. Iš jo veido buvo matyti, kad žy
gis jam pasisekė. Mums buvo įdomu kuo 
greičiausiai sužinoti, ką jis laimėjo. Bet 
čia pat kalbėtis netiko. Mes tik mirkte
lėjome Povilui ir nuėjome toliau. Jis, 
matyt, panašiai galvojo, ir, tik komiškai/ Ai 
mus pasveikinęs, nuėjo. Kiek pasidairę 
Antrajame Alytuje, mes grįžome. No
rėjome skubiai nueiti į stovyklą, kad d ir 
šviesoj ją rastume.

Septintas skyrius.
PUODYNĖS KAVINĖ.

Tuo pačiu keliu grįžę į mišką, pama
tėme ant žemės betysantį Povilą.

— Na, sakyk, kas toji Puodynė? — 
tuoj paklausiau aš jį.

— Žinai, toji Puodynė ne kažin kas. 
Bet kol mes ją išsrėbsime, manau, ge
rokai mums apkars.

— Pasakok, ką matei ir išgirdai, — 
trumpai tarė Juozas.

— Mačiau puikią elegantišką kavinę 
su minkštais baldais, girdėjau joje bepo- 
sėdžiaujantį aristokratų būrį ir esu pa
kviestas į tarpplanetinio masto žygį.

— Nekrėsk juokų! Sakyk žmoniškai!
— subarė Juozas.

— Kalbu gryniausią tiesą. Kavos toje 
kavinėje, reikia prisipažinti, nemačiau. 
Bet mūs' vagilius joje sutikau. Koks įdo
mus buvo pasikalbėjimas!

282
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— Papasakok viską smulkiai, — lie
pė Juozas.

— Klausykit. Užlipęs prieš kalną, 
einu • Pirmojo Alytaus plačiomis gatvė
mis. Dairausi į iškabas. Ogi žiūriu:

„Podynės arbatinė 
visokį užkandžiai 

šilti ir šalti“.
Einu i vidų. Prasiveriu duris ir švil

paudamas žengiu per slenkstį. Pirmaja
me kambarėlyje — tuščia. Į jį praviros 
durys iš kito kambario. Tenai girdėti 
kažkokį balsai. Aš nieko nelaukęs einu 
tenai. Pasienyje prie stalelio sėdi keturi 
vaikagaliai. Vienas jau geras pusbernis. 
Iš visa ko matau, kad tai didžiai gerbia
mi mūs vagiliai. Jie graužia baronkas ir 
kažin ką iš puodukų gurkšnoja. Tur būt, 
tą garsiąją kavą.

— Labas vakaras, gerbiamoji kompa
nija. Ar leisite man pakvėpuoti šios vie
šos įstaigos oru?

Vaikai, net išsižioję, su baronkom ir 
puodukais rankose, ėmė į mane žiūrėti.

— Kas gi čia per varijotas? — pasi
leido juokais mažiausias iš tos kompa
nijos.

Aš susikišęs rankas į kelnių kišenes, 
vaikščiojau po kambarį. Kai pamatė ma
ne iš antros pusės, visi pasileido juoktis.

— Tai jūs taip pasitinkate gerbiamus 
asmenis? — piktai aš jiems tariau. Jie 
atsakė dar baisesniu juoku. Pagaliau 
storulis paklausė:

— Kas tu toks esi?
— Verslininkas.
— Kuo gi tu vertiesi?
— Viskuo. Rankomis, kojomis, galva 

ir nugara.
— Matyt, gerai tau sekasi. Drabužiai 

tavo pirmos rūšies! — ir vėl jie prapliu
po juoktis.

— Iš kur tu keliauji? — toliau klau
sinėjo mane storulis.

— Iš artimiausio kaimo.
— O kur eini?
— Kur saulutė šviečia ir geras kelias.
— Oho, ne toks jau jis kvailas! Si

mai, duok jam kėdę, — liepė vaikų va
das mažajam savo sėbrui. Tas pakišo 
man kėdę. Aš išdidžiai atsisėdau.

— Žinai, tu man patinki, — vėl kal
bėjo vagilių vadas.

— Pranai, jis tiktų į mūs būrį. Pri
imkime jį, — kreipėsi mažasis Simas į 
vadą.

— Pažiūrėsime, pažiūrėsime, — tas 
atsakė. — Reikia jį geriau ištirti. Ką tu 
manai dabar veikti? — paklausė mane.

— Pavalgyti, jei kur gausiu. Paskui 
išsimiegoti. Ryt — vėl tą patį.

— Gerai. Ir mūs tokia programa. 
Nori stoti į mūs būrį?

— O koks jūsų būrys? Ką jūs nuvei
kėte gero? — ėmiau aš teirautis.

— Ką nuveikėme? Ogi net ir šiąnakt 
nudžiovėme tokiems vaikpalaikiams laik
rodį ir portfelį. Manėme, kad jame ra
sime ką gero, bet radome tik pundą že
mėlapių, — gyrėsi Simas.

— Ne kažin ką, — tyčia susiraukiau 
aš. — Toki popiergaliai niekam netinka. 
Ir už laikrodį, tur būt, nė penkličio ne
gavot?

— Mes dar jo nepardavėme. Ryt ke
tiname nešti žydui, kur tokius dalykus 
perka.

— Tokį pirklį ir man reikėtų žinoti. 
Sakykite, kur jis gyvena?

— Čia tuojau už kampo. Senų daiktų 
parduotuvė.

— Gerai. Dabar sakykite, kokį jūs 
tolimesni planai?

Jie pasižiūrėjo vienas į kitą, matyt, 
abejodami, ar galima visiškai manim pa

sitikėti. Aš nusispioviau pro dantis ir at
sisukau į langą, lyg jų atsakymas visai 
man būtų nerūpėjęs.

— Na, gerai, pasakysime. Tu mums 
išrodai geras vyras.

— Išrodau geras vyras, o nepakvie- 
čiate nė užkąsti.

— Tiesa, Simai, duok jam baronką, 
— liepė vadas.

— Vaikų valgis, — šyptelėjau aš, 
imdamas kietą, kaip ragas, riestainį. — 
Neturite ko geresnio?

— Tu tikras vyras, — pagyrė mane 
Pranas. — Mums tokio kaip tik dabar 
reikia. Mes turime didelį darbą.

— Jūs turite didelį darbą? Vėl kam 
popieriukus nusavinti? — tyčiojausi aš.

— Pasijuoksi, kai išgirsi. Jei nori, 
priimsime ir tave.

— Popiergalių vogti — aš ne specija- 
listas.

— Čia, brolyti, ne popiergaliai. Mes 
pakviesti į didelį žygį.

— Tur būt agurkų iš keno daržo 
vogti? — tyčia erzinau juos.

— Ne agurkų. Nori keliauti į Varėną?
— Kaip tik ten ir kEtinau. Noriu ban

dyti pereiti demarkacijos liniją. Noriu 
susipažinti su ponų lenkų įstaigomis.

— Tikrai? Ir mes ten ruošiamės. Nori

„Pasienyje prie stalelio sėdi keturi vai 
kagaliai".

prisidėti? Bus gražaus darbo. Ir gerai 
pelnysime, — gyrėsi Pranas.

— Pernai vienas skarmalius pirko 
Žuvų rinkoje katę maiše. Bet jį už tai 
padėjo miesto muziejuje. Kito tokio jau 
neliko! — išdidžiai atrėžiau.

— Žinai, tu turi prie mūs prisidėti. 
Būsi labai mums naudingas, — kalbėjo 
Simas.

— Ar senam laikrodžiui parduoti?
— Ne, mes turime svarbių reikalų už 

demarkacijos linijos. Daugiau dar nė 
patys nežinome. Einam poryt į Varėną. 
Tenai ir pats sužinosi. Matysi, nesi
gailėsi.

— Matau, kad jūs turite svarbių dar
bų. Tai man patinka. Ką gi, pagalvosiu. 
Gal ir padėsiu jums dirbti. Bet keliauti 
mėgstu aš vienas. Varėnoje būsiu.

— Gerai. Kai ten būsi, nueik į senąjį 
kartono fabriką ir paklausk Prano. Ten 
tau pasakys, kur mūs ieškoti.

— Labai malonu. 0 dabar — dėkui 
už gražią draugystę ir sudie. Susitiksime 
Varėnoje. Ar visi keliausite?

— Ne, tik aš su Simu. Mes vykstame 
ten pas vieną ūkininką. Susiderėjome 

pas jį tarnauti. Bet velnią ten mes tar
nausime! — ėmė girtis Pranas.

— O ką, kiaules ganyti irgi verslas. 
Tokia akademija, kaip matau, jums dar 
būtų ne pro šalį! — erzindamas kvočiau 
toliau.

— Pamatysi, kokias kiaules mes ga
nysime. Už linijos ginsime. Pats pa
matysi. Tik žiūrėk, niekam nė žodžio.

— Sutarta. Kur tas ūkininkas gyve
na? Klaidžioti ir klausinėti aš nemėgstu. 
Juo mažiau kas mane mato, juo geriau.

— Penktam kilometre nuo Varėnos, 
į Perlojos pusę. Ant Merkio kranto, gra
žus pušynėlis. Pusė ūkio už linijos, už 
upės. Jo pavardė — Plutinskas.

— Štai kaip! — pamaniau. Kyštelė
jęs visiems ranką, galantiškai linktelėjau 
ir išėjau iš garsingos kavinės. Štai ir vi
sa mano istorija, — baigė pasakoti Po
vilas.

Mes su Juozu nė žodžio nepratarė
me klausydami Povilo pasakojimo. Ir kai 
jis pabaigė, Juozas dar tylėjo.

— Tai šitoki reikalai, — pagaliau jis 
prabilo. — Dabar mes turime pasirūpinti, 
kad tas senų daiktų pirklys nenupirktų 
Arno laikrodėlio. Kas toliau bus, dar ne
žinome. Tų vaikų kelionė už linijos mums 
negali rūpėti. Nors ji gali būti ir labai 
nepaprasta. Kaip tu manai, Povilai, ko 
jie gali ten vykti?

— Daugiau nieko jie man nesakė. 
Smulkiau klausinėti nenorėjau. Būtų 
galėję mane įtarti. Dabar, jeigu reikės, 
aš vėl galėsiu su jais susitikti pas Va
rėnos Plutinską.

— Gal jie kokią kontrabandą nori 
nešti, ar kokių žinių, ar literatūros, — 
spėliojau aš.

— Gali būti, — manė ir Juozas. 
— Įdomu būtų sužinoti. Bet mes ne po
licininkai ir ne sekliai. Mes norime at
siimti tik savo daiktus. Tačiau jeigu pa
matysime, kad čia atsiimti negalime, 
turėsime vykti ir į Varėną. Ir vietos ten 
labai įdomios, ir palinijo gyventojus 
reiktų aplankyti...

AŠTUNTAS SKYRIUS.

MOTINOS TRAGEDIJA.

Kol mes žvalgėmės po Alytų, kita 
mūs grupė irgi nesnaudė. Antanas susiži
nojo su Alytaus miškų administracija, 
gavo leidimą įrengti stovyklą ir pasirink
ti medžiagos kurui. Sugrįžę, mes jau ra
dome viską paruoštą. Buvo išrinkta gra
ži aikštelė stovyklai, padarytos palapi
nei tempti lazdos, pririnkta sausų šakų 
laužui. Vakarienė taip pat jau baigė vir
ti.

Juozas trumpai papasakojo, ką mes 
matėme ir girdėjome Alytuje. Povilas dar 
kartą atpasakojo savo pasikalbėjimą su 
vagilių gaujos vadu. Neužmiršo jis nė pa
sigirti, kad esąs pakviestas į Varėną, į 
didįjį žygį anapus demarkacijos linijos. 
Tas žygis labai visus sudomino. Kalboms 
ir spėliojimams nebuvo galo. Visi, kaip 
vienas, norėjo kuo grečiausiai ten vykti.

— O mano laikrodis? — nusiminęs 
paklausė Arnas. — Argi leisime jį par
duoti? Ką pasakys man tėtė?

— Drožk pats atsiimti| — juokėsi Mi
kas. — Matai, mes turime įdomesnių rei
kalų.

— Ne, laikrodžio negalime išsižadėti. 
Pirmiausia turime jį rasti, — kalbėjo 
Juozas. — Ryt reikės vėl eiti į miestą. 
Aš manyčiau, kad būtų gera nueiti pas 
tą pirklį. Gerokai jį pagązdintume, ir jis 
to laikrodžio visai nepirktų. Kaip jūs 
manote?

(B. d.).
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Tarp ošiančių Latvijos pašų ir šniokščiančių juros bangų
(III Latvijos skautų tautinė stovykla per dviejų mūsų skautininkų „akinius").

Liepos mėn. 10 d. per 30 įvairaus 
amžiaus ir visokių laipsnių skautų už
plūdo visas vyriausio skautų štabo patal
pas, o skaučių kambarys nuo kuprinių 
atrodė lyg koks kovos laukas, nusėtas 
tankais bei šarvuočiais. Tačiau neilgai 
taip buvo. Tuoj po pietų atvažiavo sunk
vežimis su gerai pažįstamais inicialais 
„K. A. M.“ ir visus išgabeno į Pažaislio 
mišką. Mat, čia numatyta paruošiamoii 
stovykla vykstantiems į Latviją.

Greit miške išdygo keliolika palapi
nių ir darbas virte užvirė. Čia Vanagas 
duoda nurodymus, kaip palapines sta
tyti ir kitokių įsirengimų pasidaryti, to
liau „chormeisteris" pasktn. Paliulis su
sisodinęs skautų būrį moko iš viduram
žių laikų užsilikusių šūkių „čiū to, tū to", 
mūsų liaudies dainelių, na, ir paįvairini
mui vieną antrą latvišką užtraukia. Mok. 
Liepa, sudaręs skudutininkų orkestrą, 
maršus rėžia. O tai nelengvai sekasi, nes 
daugumas „griežikų" skudučius pirmą 
syk pamatė šioje stovykloje. Taip nė ne
pasijunti, kaip prabėga diena, antra, visa 
dešimtis... Jei kada atsirasdavo laisva 
valanda, tai ją tekdavo svečiams pa
skirti. Baigiantis stovyklai mūsų repre
zentantus iš visų pusių užplūdo svečiai. 
Vieną dieną visai nelauktai atsilanko 
vengrų prekybos delegacija su Lietuvos 
skautų bičiuliu, mūsų generaliniu garbės 
konsulu Vengrijoje, p. Vitez Pesty 
M ū 11 e r. Kitą dieną atvyksta skautinin
kų lydimas Latvijos charge dėaffairės 
p. Sieverts patikrinti latviškų daine
lių mokėjimą. Trečią dieną vėl pora 
auto svečių. Tai vyriausybės atstovai 
— švietimo min. direktorius p. Masi
liūnas ir užs. reik, m-jos direktorius 
p. Urbšys. Abu ponai direktoriai davė 
mums gražių patarimų ir palinkėjo sėk
mingai atstovauti savo organizaciją ir 
tautą. Pagaliau ir paskutinė dienelė. Rei
kia skubėti tvarkytis, o čia lyg tyčia dar 
atvažiuoja iš tolimos Anglijos svetys — 
tarptautinio skautų biuro direktorius p. 
Hubert Martin. Šis ypač atydžiai 
apžiūrinėja palapines ir kitus stovyklos 
įrengimus. Mat, pirmą kartą lankosi Lie
tuvoje.

Pagaliau atsisveikiname su visais 
lankytojais, skubame tvarkyti savo 
daiktus ir likviduoti stovyklą. Vakare 
Kaune rikiuotėje, su skudučių „orkestru" 
priešaky aplankome žuvusių už Lietuvos 
laisvę karžygių paminklą Karo Muzėjaus 
sodely, kur uždedame vainiką. Čia p. H. 
Martin pasako mums gražią kalbą, kurią 
sktn. Avietinaitė išverčia į lietuvių 
kalbą. Savo kalboje jis mums palinkėjo 
sėkmingai atstovauti savo tautą Latvijoje.

22,15 vai. sujuda traukinys ir mūsų 
vaizduotėje palieka tik mūsų pasirengi
mo ir Kauno šešėliai. Greitai mus neša 
ekspresas, bet dar greičiau bėga laikas. 
Taip nė nepasijutom, kai atsidūrėme 
Latvijos teritorijoje — Meitenės stotyje.

Nespėjo sustoti traukinys, o jau į mū
sų vagoną įšoka keturi energingi skau
tai su sktn. J. B a 1 t m a n i u. Pastarasis 
pasveikina mūsų vadovybę, džiaugda
masis, kad Lietuvos skautai atvyksta į jų 
stovyklą. Besidalindami su mus pasiti
kusiais skautais įspūdžiais, nepasijutome 
kaip atsidūrėme Jelgavoje, Čia dar di
desnis siurprizas. Stotyje išsirikiavę net 
trys draugovės su vėliavomis. Zemgalės 
tuntininkas E. Rullis mūsų vadus šir
dingai pasveikina, linkėdamas maloniai 
praleisti tą dešimtį dienų didžiojoje Lat-

Tokį užrašą, nupintą iš bruknių, pamatė
me atvykę į Rygą geležinkelių stoty. 

Reiškia: „Skautų stovykla Ašarose".
Foto Lauciaus.

vijos skautų stovykloje ir būti mielais 
Latvijos skautų svečiais. Skautai mums 
triukšmingai sušunka savo gražų šūkį, o 
jaunųjų skautų vadovės įteikia visiems 
mūsų skautininkams po puokštę Jelga
vos laukų remunių. Toks netikėtai širdin
gas sutikimas ne vieną mūsiškį sujaudino 
iki ašarų. Greitai prabėgo keletą minu
čių ir sujudėjęs traukinys vėl mus neša 
į Latvijos’ širdį Rygą. Mūsų vaizduotėje 
dar vis tebėra širdingi jelgaviečiai.

Greitai prabėga Zemgalės lygumos ir 
mes pasiekiame Rygą. Sustojus trauki
niui mus pasitinka stovyklos transporto 
tvarkytojas sktn. Launerts, o Rygos 
lietuvaitės skautės prisega kiekvienam 
po rūtos šakelę. Po keliolikos minučių 
mes persikraustome į kitą traukinį, ku
ris eina link stovyklos. Čia visi dalij įsi 
kelionės įspūdžiais ir stebi pro traukimo 
langus slenkančius Rygos pajūrio ku
rortus, kurių yra tiek, kad veik kas 
penkios minutės turi stoti traukinys.

Štai jau ir Asari II. Sukrauname 
daiktus į krūvą ir būrelis skautininkų 
žygiuojame į stovyklą, kuri yra maždaug 
už kilometro nuo stoties. Stovykloj dar- 
bymetė. Daug kas jau pasistatę palapi
nes, o kiti tebedirba. Jau ir savo teri
torijoje. Netoli mūsų ant kalnelio besi
burią estai. Pasveikinam juos estišku 
šūkiu, o jie nustebę žiūri, kas čia tokie. 
Tik pamatę mūsų skautininkus, buvusius 
Estijos stovykloje, susivokia. Atidžiai 
apžiūrim iš visų pusių savo teritoriją, 
apeinam visas sienas. Stovyklos vieta 
labai graži. Iš dviejų pusių kalneliai, iš 
trečios — per pušelių viršūnes matosi 
jūra, o iš ketvirtos pusės Roverių gatvė. 
Gražu tai gražu, bet kol mūsų draugo
vės vadovybė išsprendė, kaip sutalpinti 
takiame nedideliame žemės plote 20 pa
lapinių, teko gerokai galvas palaužyti. 
Kai kurie manė, jog visa savaitė praeis

„...išmargintas tulpėmis penkiakampis 
stalas". Foto sktn. Kizlaičio.

iki išraižysime kalnus visokiais bokštais 
ir pilimis.

Netrukus pajūriu atžygiavo ir visa 
draugovė. Nors gerokai išvargę, bet pa
lapines greitai pastatėme. Iškastas ir :š- 
margintas tulpėmis penkiakampis stalas. 
Pastatyti vartai, vaizduoją Gedimino stul
pus su trimis tautinėmis vėliavomis ir iš 
medžio šakų užrašu „Lietuva". Vakare 
įvyko pirmas parengiamasis stovyklos 
laužas. Į laužą iš užsieniečių atsilankė 
tik estai ir keletas mūsiškių, o kiti ilsė
josi po kelionės. Buvo sudainuota kele
tas latviškų dainelių ir patikrinti šūkiai, 
kurių skautai buvo išmokę stovyklai.

Šeštadienio rytą jau nuo 4 vai. (mū
siškai nuo 3) pradėjome triukšmauti sto
vykloje. Tuoj aptverėme rajoną medine 
tvora ir pastatėme tarp trijų pušų trimi
tininkams tiltą. O mūsų dailininkai sku
bėjo dėstyti smėly iš kiaukutų „Vytį" .r 
kitus papuošimus. Darbas visoje stovyk
loje virte virė, kad ir didžiausi tinginiai 
(kurių buvo gerokas tuzinas) nuo jo ne
išsisuko. Mūsų artimiausi kaimynai jel
gaviečiai vargu ar galėjo tą rytą mie
goti, nors mes ir stengėmės būti tylūs...

Baigus svarbesnius darbus kaž kas 
pranešė, kad atvyksta mūsų Šefo pava
duotojas dr. J. Alekna ir vyriausias 
skautininkas pulk. J. Šarauskas. 
Tuoj visi subruzdo tvarkytis uniformas 
ir rikiuotis. Greitai pasirodė ir mūsų 
aukštoji vadovybė. Jie atidžiai apž’ū- 
rėjo visus stovyklos kampelius, nepamir
šo ir mūsų išvaizda pasidomėti.

Nespėjome gerai apsižvalgyti, kai pa
sigirdo stovyklos radio pranešimas, kad 
visi stovyklautojai rinktųsi į pajūrio 
aikštę stovyklos atidaryman. Čia susi
rinkome visi stovyklautojai. Užsieniečiai 
pastatyti pirmoje eilėje alfabeto tvarko
je, po jų Latvijos skautai tuntais (pra
dedant centriniais Rygos tuntais). Tuo- 
jaus atvyko Latvijos skautų šefas gen. 
Goppers su tarptautinio skautų biu
ro direktorium Hubert Martin, 
štabo narių lydimi. Šefas pasveikinęs 
susirinkusius šion stovyklon skautus, 
trumpai apibudino šios didžiosios sto
vyklos reikšmę. Po jo kalbos stovyklau
tojus pasveikino H. Martin. Po to buvo 
sugiedota Latvijos himnas ir pakeltos 
visų stovykloje dalyvaujančių tautų vė
liavos. O tų vėliavų buvo net 13: Angli
jos, Austrijos, Estijos, Čekoslovakijos, 
Prancūzijos, Latvijos, Lietuvos, Lichten
šteino, Lenkijos, Norvegijos, Suomijos, 
Švedijos, Vengrijos.

Po trumpų stovyklos atidarymo 
apeigų vėl visi grįžome į savo stovyklas, 
Šią dieną nuo ryto ligi vakaro mūsų 
stovykloje virė intensyvus darbas. Va
kare įvyko pirmas oficialus laužas. Į šį 
laužą mūsų skautai atėjo apsisupę ant
klodėmis su didelėmis ausimis ant gai
vos. Priekyje žygiavo penki trimitininkai, 
pūsdami didžiulius (per metrą ilgumo) 
ragus. Susirinkę prie laužo skautai ir 
publika, išgirdę mūsų ragų balsą, pradė
jo šaukti ir ploti, o mums pasirodžius 
scenoje, pasigirdo didžiausios ovacijos ir 
šūkiai „Lai dzivo lietuvieši“. Tokių ova
cijų tą vakarą niekas daugiau iš užsie
niečių nesusilaukė. Šį pirmąjį laužą pa
degė Latvijos skautų šefas gen. Goppers 
ir pasveikino skautus, suskridusius iš 
įvairių kraštų, linkėdamas maloniai pa
gyventi ir pasidžiaugti draugiškoje aplin
koje. Suskambo stovyklos šūkis: „Asari 
ri-ri-ri, kur bij , kur bij , liela nometne,
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„O tų vėliavų buvo net 13..." Foto Lauciaus

klip-klap!" ir gražios stovyklos dainos. 
Dar mes nespėjome gerai ir apsidairyti, 
kai laužo vedėjas sktn. K. D z i r k a 1 1 s 
sušuko: „lietuviai pasirodo". Tuoj šokome 
iš vietų ir scenon. Sudainavome porą 
tautiškų dainelių, skudutininkai sugrojo 
maršą. Kad prasidės triukšmas: plojimas, 
įvairiausi šūkiai latvių ir lietuvių kalbo
mis ir reiikalavimas dar pagroti. Vargše
liai skudutininkai net nusigando. Staiga 
užklupti pakartojo dalį to paties maršo. 
Po to greit sprukome į savo vietą. Šį 
vakarą prie laužo iš užsieniečių pasirodė 
ir estų skautai. Jie savo puikiu dūdų 
orkestru sugrojo ilgą popuri.

Sekmadienio rytas '(liepos 22) mūsų 
stovyklos vadovybei vėl buvo neramus, 
nes reikėjo nuo 4 vai. visus sukelti baigti 
puošti stovyklą, nes tą dieną turėjo mus 
aplankyti Jo Eksc. Latvijos Respublikos 
Prezidentas K v i e s i s. Šį rytą, kad pa
dirbėjome, tai mūsų stovykla buvo ne 
panaši į mišką, bet atrodė lyg puikiais 
kilimais išklotas salionas ar gražia's 
klombais išdailintas paritas,

10 vai. tuoj už mūsų stovyklos pa
jūry įvyko katalikams skautams pamal
dos. Tokios pat pamaldos atskirose vie
tose įvyko pravoslavams ir liuteronams. 
Katalikų pamaldose ‘ dalyvavo austrai, 
latviai, lenkai ir mes. Mes per pamaldas 
sugiedojome „Marija, Marija".

Po pamaldų, pajūrio aikštėje, įvyko 
paradas, kurį priimti atvyko Respubli
kos Prezidentas K v i e s i s. Prezidentas 
apėjo visus išsirikiavusius pajūryje skau
tus ir su kiekvienos tautos bei tunto 
skautais pasisveikino. Paskiau buvo 
skautų subėgimas, panašus į Palangos 
sąskrydyje įvykusį. Čia Prezidentas pa
sakė kalbą, pabrėždamas skautų prisi
rišimą prie tėvynės ir tokį gražų ben
dradarbiavimą. Po jo kalbos sugiedotas 
Latvijos himnas. Dar skautus pasveikino 
H. Martin Baden Po w e 11 i o vardu. 
Po to įvyko paradas, kurio žiūrėjo Lat
vijos vyriausybės atstovai, diplomatinis 
korpusas ir didžiausios minios žmonių. 
Mes pražygiavome kiekvienas iškėlęs 
rankoje tautinę vėliavėlę, kas sudarė la
bai gražų įspūdį ir sukėlė daug ovacijų. 
Anglai pražygiavo mėtydami ore kepu
res, o kiti šiaip praėjo.

Latvijos Prezidento sutikti į mūsų 
stovyklą atvyko Lietuvos atstovo Latvi
joje pareigas einąs p. Žilionis ir ka
ro attache gen. št. pulk. Jakutis. Ne
trukus medžių viršūnėse pasigirdo trimiti
ninko ragu duodamas signalas ir pama
tėme atžygiuojantį mūsų stovyklon Pre

zidentą Kviesį. Skautai šoko iš palapinių 
ir išsirikiavo. Skudutininkai sugrojo mar
šą. Prezidentui pasisveikinus su mūsų 
skautais, šefo pavaduotojas dr. Alekna, 
orkestrui grojant maršą, užrišo Preziden
tui gražią tulpėmis išaustą vado juostą. 
Po to p. Prezidentas apžiūrėjo stovyklą 
ir mūsų liaudies dirbinių parodėlę. Sve
čių palapinėje buvo pavaišintas lietuviš
kais skautiškais saldainiais ir su mumis 
atsisveikino.

Latvijos Prezid. K v i e s i s, įteikus jam 
vado juostą, kalbasi su dr. Alekna 
Šalia Prez. p. Žilionis, o šalia dr.

Aleknos — pulk. Šarauskas. 
Foto Lauciaus.

Publika ir stovyklaujantieji skautai, 
išgirdę skudučių muziką, pradėjo būria-s 
lankyti stovyklą. Parodos palapinėje bu
vo tokia lankytojų spūstis, lyg per kokius 
atlaidus mūsų bažnyčiose. O jeigu dar 
pradedi aiškinti, tai tiek apstoja, kad ir 
galo nesimato. Visi atidžiai apžiūrinėjo 
lietuviškus tautinius audinius ir medžio 

„Mes pražygiavome kiekvienas iškėlęs rankoje tautinę vėliavėlę...'
„Ugunskurs" klišė.

raižinius ir stebėjosi jų gražumu. Tuo 
metu, kai parodoje buvo didžiausia spūs
tis, visas stovyklos rajonas mirgėjo įvai
riaspalviais kostiumais ir uniformom •.£. 
Visur buvo girdimi mūsų skautams ir 
Lietuvai pagyrimai.

Laužavietę buvome įsirengę ant kal
nelio. Tas kalnelis š:ą dieną visą laiką 
buvo skautų bei šiaip žmonių apgultas. 
Ten mūsų skautai dainavo lietuviškas ir 
latviškas daineles, šoko tautinius šokius. 
Daugelis svečių ne tik žiūrėjo, bet ir pa
tys dainavo bei šoko. Štai būrys tautiš
kais rūbais apsirėdžiusių latvių skautų 
dainuodami dainas atžygiuoja. Kartu su 
jais didžiulis būrys publikos. Prie laužo 
suskamba triukšmingi pasisveikinimo šū
kiai, aidi dainos. Vėl sukelia triukšmo 
29 Latvijos skautų draugovė, atsivedusi 
ilgabarzdį ožiuką.

Vakare vėl bendras stovyklos laužas, 
prie kurio susirinkę per 15.000 žiūrovų. 
Čia vėl dainos, šūkiai ir vaidinimai. Gai
la, kad taip greit prabėgo ši diena.

Liepos 23 d. tuoj po pusryčių visa 
stovykla išvyko į įvairias Latvijos vie
tas. Mes išžygiavome į Sluoką, o iš čia 
Lielupe laivu į kovų už nepriklausomy
bę lauką. Čia prie kuklaus laukuose pa
statyto paminklo uždedamas vainikas ir 
gen. Goppers paaiškina apie vykusias 
kovas. Iš čia dalis pasileidžia kelionėn į 
pelkėtus tyrus, gi kiti grįžtame vėl tais 
pačiais keliais stovyklon. Pakelyje su
tinkami Latvijos gyventojai nuoširdžiai 
mus sveikina. Nuolat girdisi: „bralu tau
tas skauti", „brali lietuvieši" ir panašūs 
išsireiškimai.

Liepos 24 d. subruzdome naujinti ta
kus ir kitus įrengimus, o pionieriai net 
virvinį tiltą medžių viršūnėmis nutiesė. 
Juk šiandien mus aplankys tarptautinio 
skautų biuro direktorius Hubert Martin. 
Dienai įpusėjus pasirodo ir lauktasis 
svečias, Latvijos vyriausio skautininko 'r 
šios stovyklos v-ko p. D o m b r o v s k i o 
lydimas. Suskamba skudučiais grojamo 
maršo garsai. Dr. Alekna įteikia p. Mar
tinui Gedimino Vilko ordiną. Svetys ap
žiūri mūsų stovyklą ir pavaišinamas lie
tuviškais skautiškais saldainiais.

Pavakary užplūsta stovyklą per 100 
Rygos lietuvių kolonijos vaikučių su sa
vo mokytojais. Vėl skamba dainų ir sku
dučių garsai. Vakare laužas. Į laužą nu
vykstame sėjikus vaidindami. Sėtuvės — 
antklodės. Čia vėl mums pirmiems ten
ka dalyvauti laužo programoje. Gražiai 
suškamba dvi lietuviškos dainelės, o 
skudutininkai pagroja lietuvišką ir porą 
latviškų dainelių. Šio laužo klausosi ir 
pats J. E. Latvijos Respublikos Prezi-
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dentas Kviesis. O laužo programa per Ry- 
gos radio transliuojama į platųjį pasaulį.

Liepos 25-tą, anksti rytą prikėlę, vi
sus susodino į didžiulį gėlėmis išpuoštą 
traukinį ir išvežė į Rygą. Traukinyje iš
dalijo kiekvienam po bulką ir pieno bu
telį. Na, ir darykit ką norit, sako inten
dantas. Mūsų virėjams net akys nušvito. 
Juk nereikės vargti virtuvėje beverdant 
kavą ir gaminant buterbrodus. Šį kartą 
nebebuvo kada nė per langus žvalgytis...

Rygoje pirmiausiai' nužygiavome į bro
lių kapus. Čia visų tautų skautai uždėjo 
vainikus. Gražų vainiką ir mes uždėjo- 
me. Po to visi išsiskirstėme po miestą. 
Mes apžiūrėjome valstybinį elektros reik
menų fabriką. Prie Marijos bažnyčios 
apžiūrėjome esantį muziejų ir iš bažny
čios bokšto turėjome progos pamatyti 
didingą Rygos vaizdą. Dar aplankėme 
turtingą etnografinį muziejų ir meno mu
ziejų. Iš čia pietų. Po pietų visi skautai 
laisvai apžiūrinėjo miestą. 19 vai. visi 
išsirikiavo Esplanados aikštėje ir iš čia 
nužygiavome į stotį. Ties universiteto 
rūmais paradą priėmė Rygos burmistras 
ir Latvijos skautų organizacijos šefas.

Liepos 26 d. vėl ekskursijos. Keletas 
mūsų skautų išvažiuoja į Dauguvą, dalis 
į Latgalę, o 35 skautų būrys su mūsų 
stovyklos viršininku, lydimi seno mūsų 
bičiulio Zemgalės tuntininko sktn. E. 
Rullio, iš Rygos autobusu išvažiuojame į 
Jelgavą. Kelionėje skamba dainos. Grei
tai pradūzgiame pro Zemgalę ir atsidu
riame Jelgavoje. Čia nespėjome nė apsi
žvalgyti, kai mus pakviečia .į miesto bur
mistro suruoštus pusryčius. Gražioje sa
lėje susirinkęs būrys rinktinės miesto vi
suomenės, kurios tarpe matosi miesto 
burmistras, apskrities viršininkas, prel. 
Jasėnas ir kt. Per pusryčius burmistras 
mus pasveikina, džiaugdamasis, kad toks 
skaitlingas būrys juos aplankome. Dar 
keletą nuoširdžių žodžių taria apskrities 
viršininkas.

Po pusryčių apžiūrime miesto muzie
jų ir didžiulę, turinčią per 300 kambarių, 
pilį. Iš čia mus nuveža į netoli Jelgavos 
esantį pavyzdinį ūkį. Paskiau vykstame 
į Rundalės pilį, o iš ten į džiovininkų 
sanatoriją Kerveti. Čia ne tik parodo ge
rai įrengtą sanatoriją, bet ir pavaišina 
pietumis.

Na ir kelionės finalas — Kaucmeni 
žemės ūkio mokykla. Mums tik atvažia
vus, pasitinka tautiškais rūbais pasirė
džiusios latvaitės. Malonios šeimininkės 
parodo mums puikiai vedamą ūkio mo
kyklą, Po to pakviečia į didžiulę salę va
karienės. Įeinant į salę mus pasitinka su 
dainomis. Per vakarienę pradeda skam
bėti ne tik latviškos, bet ir lietuviškos 
bei čekoslovakiškos dainos (mat, kartu 
buvo ir čekoslovakų skautai). Vėl širdin
gi visuomenės sveikinimai. Galiausiai po 
visų linkėjimų prasidėjo pasilinksmini
mas. Iš kažkur atsirado armonika. Ją 
skautai paleido į apyvartą ir pradėjo vi
si šokti latvių tautiškus šokius. Koks 
buvo visų nustebimas, kada mūsiškiai 
pasirodė moką ne tik dainuoti latviškas 
daineles, bet ir šokti jų tautiškus šokius. 
Pasibaigus pasilinksminimui, latvaitės vi
sus mūsų skautus apdovanojo juostelė
mis, o viena latvaitė, išdalijusi visus daik
tus, pagaliau nukirpo savo plaukų žiups
nelį ir įteikė vienam mūsų skautukui, 
mokėjusiam latviškai. Draugovės vadas 
kalbėdamas per vakarienę labai teisingai 
pasakė, kad daugumas čia savo širdis 
jau paliko ir jei ilgiau pabūtų, prisieitų 
ir pačius per sieną transportuoti su po
licijos pagalba, nes grįžti į Lietuvą ne
benorėtų.

Šios ekskursijos pasisekimo didžiausiu 
kaltininku buvo didelis Kauno skautų bi
čiulis Zemgalės tuntininkas sktn. E. Rul- 
lis. Jis sugebėjo ne tik suorganizuoti to
kią malonią ekskursiją, bet ir įtraukti 
plačiąją apylinkės visuomenę mūs priim
ti. Jau 1932 m. jelgaviečiai parodė di
delį savo nuoširdumą Lietuvos skautams, 
bet šį kartą tas pasiekė aukščiausį laips
nį. Mūsų skautai šitą ekskursiją ir širdin
gą Jelgavos bei jos apylinkės visuomenę 
ir skautus ilgai, ilgai prisimins ir paliks 
gerais Zemgalės skautų draugais.

Sktn. V. Kizlaitis.
Bloga, kai žmogus kur nors palieka 

savo širdį... Sktn. Kizlaitis sako, kad mū
sų skautai paliko savo širdis Kaucmeni 
žemės ūkio mokykloje. Matyti, kad taip 
buvo. Štai jisai pasisiūlė man aprašyti 
Skautų Aide III Latvijos skautų tautinę 
stovyklą. Na, ir aprašė: pripiškino maši
nėle visą 11 puslapių ir tas aprašymas 
baigiasi... Kaucmenimis. Prirašė beveik 
dusyk daugiau, kaip kad galima buvo 
laikrašty skirti vietos visai stovyklai ap-

,,Gražų vainiką ir mes uždėjome“. Su vai
niku stovi (iš dešinės į kairę: vyr. sktn. 
pulk. Šarauskas, repr. dr-vės vadas 
sktn. Vojevodskis ir Latvijos skau
tų centr. organizacijos užsienio dalies 
vedėjas pulk. L e nd i n š. Foto Lauciaus.

rašyti ir neaprašė nė pusės tų stovyklo
je išgyventų įvykių bei įspūdžių, kuriuos 
būtinai reikia suminėti. Nors ir labai at
sidėjęs trumpinau sktn. Kizlaičio rašinį, 
tačiau visviena jis liko toks ilgas, kad 
stovyklos aprašymo pabaiga turės būt 
trumpa ir „sausa“. Baigti šį rašinį tenka 
man. Laikysiuos to metodo, kuriuo rašė 
sktn. Kizlaitis — chronologiškos įvykių 
eigos, nes kitaip rašyti dabar nebėra 
kaip. Gerb. skaitytojai turės atle’sti, jei 
aš kai ką turėsiu pakartoti ir daug ką vi
sai nutylėti. Čia ne mano ir ne sktn. Kiz
laičio kaltė. Širdys kaltos...
Viešnagėje pas mažuosius mūsų broliu
kus ir sesutes, gyvenančius Latvijoje.

Liepos mėn. 26 d. gauname iš Latvi
jos lietuvių mokytojų dr-jos moterų komi
teto kvietimą visi liepos mėn. 27 d, 15 
vai. atsilankyti į to komiteto vaikų vasa
ros koloniją, esančią Latvijos pajūry, 
Meiluži II. Liepos mėn. 27 d. apie 15 vai., 
kiek pavėlavę, apie 30 stovyklautojų pa
jūriais, dainuodami lietuviškas daineles, 
nuvykstame į II Meilužių kurortą. Nuo 

gatvės iki kolonijos namo iš abiejų pusių 
takelio špaleriais išsirikiavę mažieji ko
lonijos gyventojai. O jų besama apie 60 
Ties kiekvienu vaikučiu į žemę įsmeigta 
vėliavėlė: lietuviškos ir latviškos pakai
tomis. Vaikučiai mus sutinka šaukdami: 
„Sveiki, sveiki".

Susipažįstame su kolonijos vedėja mo
kytoja p-le Čivilyte, mokytoju B a- 
k a n u ir kitais auklėtojais. Besąs čia 
„Lietuvių Balso" redaktorius p. V ro
ne v s k i s su ponia, pral. Jasinskis, 
buvusio latvių seimo atstovas p. Ozo - 
1 i n š. Apžiūrime kolonijos namą. Puikiai 
sutvarkyta. Namą išnuomoja minėtas mo
terų komitetas ir kas vasarą apgyvendi
na čia Rygos lietuvių vaikučius. Per va
sarą čia apgyvendinamos dvi laidos maž
daug po 70 vaikų nuo 4 iki 12 metų am
žiaus. Kolonija išsilaiko iš pelno, kurio 
gaunamas rengiant vakarus, savivaldybės 
pašalpos ir aukų. Vaikučiai čia žaidžia, 
mokosi lietuviškų dainelių, sportuoja.

Mūsų skudutininkai pagroja, padai
nuojame mes, padainuoja vaikučiai. Pas
kiau dainuojame visi bendrai. Žaidžiame. 
Vaikučiai bemoką labai gražių lietuviš
kų dainelių. Mažieji kolonijos gyventojai 
tuojau susibičiuliavo su mūsų skudutinin
kais ir pradėjo pasidalindami vienas su 
kitu skudučius pūsti. Pagaliau mūs pa
vaišina labai gardžiais pyragaičiais ir ka
va. Nė justi nepajutome, kaip prabėgo 
keletas valandų ir turėjome grįžti į sto
vyklą. O grįžti taip nesinorėjo...

Mes mokome užsieniečius skautus valgyti 
agurkus su medumi.

Atvykę į stovyklą iš užsienių skau
tai, norėdami geriau susipažinti ir už- 
megsti artimesnius ryšius su kitų tautų 
skautų vadais, kviesdavosi pas save už
sienių skautus arbatėlei. Arbatėlę buvo 
surengę anglai, lenkai, estai, mes ir šve
dai. Mūsų arbatėlė įvyko liepos mėn. 28 
d. 15 vai. 30 min. Atsilankė į ją per 2G 
skautų vadų. Ji buvo skirtinga nuo kitų 
tuo, kad visi užkandžiai buvo pagaminti 
iš lietuviškų produktų, kurių mes atsi- 
vežėme iš Lietuvos. Tik bulka ir duona 
buvo latviška. Už tai tenka padėkoti „Pie
nocentro“, „Paramos" ir „Maisto" vadovy
bėms, kurios tam reikalui produktų davė 
nemokamai. Mes manome, kad ši arbatėlė 
buvo nebloga reklama minėtoms mūsų 
įmonėms. Be to, mes turėjome obuolių * 
dr-o Aleknos sodo, lietuviškų agurkų ir 
medaus. Daugumas svečių nemokėjo val
gyti agurkų su medumi. Teko pamokyti. 
Ir labai patiko. Puikų pasisekimą turėjo 
ir „Rūtos" saldainiai „Skautas“ ir „Skau
tė". Gaila, kad mes maža teturėjome pi- 
n’gų ir negalėjome nusipirkti jų didesnį 
kiekį. Arbatėlę mums suruošti padėjo 
mūsų skautininkės, kurių aštuonetas at
vyko į stovyklą liepos mėn. 26 d. Jos ir 
svečius aptarnavo.

Konsulas Masiulis išperka šiauliečių 
kaltę.

Broliai šiauliečiai žadėjo skaitlingai 
dalyvauti šioje stovykloje. „Pažadėjo — 
patiešijo, neišpildė — negriešijo"... At
vyko tik vienas skautas vytis, Danijos 
konsulas, p. Masiulis. „Ar tai jau visi 
šiauliečiai?" — užklupome jį klausinėti. 
Įgriso jam tokie „mandagūs" klausimai 
ir iš stovyklos pranyko. Tik štai penk
tadienį (liepos mėn. 27 d.) gauname te
legramą: „Šeštadienį šeštą Rygon at
vykstame keturiasdešimt penki. Duokite 
vadovą apžiūrėti miestą. Masiulis". Šeš
tadienio vakare mūsų stovykla jau buvo 
pilna šiauliečių skautų ir skaučių. Tiek 
apsidžiaugėme, kad ir savo cukraus da
vinį atidavėme jiems kavai pasisaldinti...
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Pasktn, Milvydaitė vaišina užsienio 
skautų vadus. Lietuvišką biskvitą ima 
Lichtenšteino skautų atstovas F r i c k a s, 
o šalia sėdi Austrijos skautų vadas Lat

vijos stovykloje prof. Richteris, 
Foto Lauciaus.

Visiems vizitai geriau sekasi, kaip 
vadams vieniems.

Iki šeštadienio (liepos mėn, 28 d.) ki
tų stovyklų skautams vizitus darė tik 
mūsų dr-vės vadai. Šeštadienį nuspren
dėme vizituoti visi. Kuo gi mes blogesni 
už vadus! O mūsų vizitai buvo origina- 
liškiausi stovykloje. Ateiname prie sto
vyklos vartų, sustojame. Paskautn. P a- 
1 i u 1 i s didžiuliu, per metrą ilgumo ra
gu, prie kurio plevėsuoja tautinė vėlia
va, duoda signalą. Po to einame į sto
vyklą. Čia tuojau kokiu nors šūkiu pa
sveikiname, padainuojame lietuviškų, 
latviškų dainelių, pagrojame skudučiais. 
Svetimšalius skautus pasveikindavome 
šūkiu jų kalba, o latvius — latviškai, 
kiekvienam tuntui ar draugovei sušuk
dami šūkį, kuris jų širdžiai mielesnis; 
pav., atėję į draugovę, kuri turėjo iš line 
vartus ir reklamavosi esą linų žemės sū
nūs, mes sušukome latviškai „Tegyvuoja 
linų žemė" ir pan. Pirmiausiai aplankėme 
artimiausius savo kaimynus jelgaviečius, 
paskiau estus, o po to kitus. Estams pa
dainavome estišką dainelę, o paskiau 
drauge su jais pašokome vieną jų tautinį 
šokį. Kitų tautų skautai tokių apsilanky
mų nedarė, todėl šis mūsų žygis stovyk
loje padarė gražaus įspūdžio.
„Marija, Marija“ skamba skudučiais per 

Šv. Mišias.
Užuot kalbėję rytmetinę ir vakarinę 

maldą, mes stovykloje grodavome sku
dučiais „Marija, Marija". Ši giesmė labai 
patiko katalikų kun. K. Dulbinskiul. 
Jis paprašė mus sugroti ją sekmadienį 
(liepos mėn. 29 d.) per paskutiniąsias Šv. 
Mišias, kurias jis atlaikė katalikams skau
tams stovykloje. Be to, leido mums su
giedoti ir mūsų tautinę giesmę „Pulkim 
ant kelių“. Šių pamaldų mes ilgai nepa
miršime.

Latvių skautai dėkoja mums.
Prasidedant pamaldoms į mūsų sto

vyklą atvyksta Latvijos skautų vadovy
bė: šefas gener. G o p p e r s, organizaci
jos vadas Dombrovskis ir užsienių 
dalies vedėjas pulk. L e n d i n š. Genero
las Goppers pareiškia, kad jie atvykę 
mums padėkoti už atvykimą į III Latvi
jos skautų tautinę stovyklą ir labai gra
žų savo stovyklos įsirengimą. Mūsų da
lyvavimas daug prisidėjęs prie stovyklos 
pasisekimo. Dėl to Latvijos skautų vado
vybė nutarusi apdovanoti Baltosios Leli
jos ordenu tuos Lietuvos skautų vadus, 
kurie pasidarbavo šiai gražiai lietuvių 
stovyklai surengti, būtent: dr-vės vadą 
sktn. Vojevodskį, jo padėjėjus sktn. 
Mašiotą, sktn. Laucių ir į stovyklą 
atvykti negalėjusius vyr. sktn. S a u 1 a i- 
t į ir sktn. Palčiauską. Pirmiesiems 
trims ordenai buvo čia pat įteikti.

„Pabaltijo kongresas“ mūsų laužavietėje.
Šeštadienį susipažinome su užsienių 

skautų vadais, o sekmadienį 12 vai. pa
kvietėme pas save užkandžių vien tik 
brolius latvius. Sukvietėme visus stovyk
los vadus, katalikų ir evangelikų liute- 
rionių kunigus ir artimiausių Lietuvai 
tuntų (Jelgavos ir Daugavpilio) vadus.

Svečius sutikome išsirikiavę. Vyriau
sias sktn. pulk. Šarauskas pasakė 
gražią kalbą apie latvių ir lietuvių skau
tų draugystę, kuri, jo žodžiais, prasidėjo 
1932 metais, kada estų tautinėje stovyk
loje ties Parnu latvių skautai panaikino 
sieną tarp savo ir mūsų stovyklos. Kad 
ši graži mūsų broliškų organizacijų bičiu
lystė vis labiau stiprėja, rodo gražus mū
sų priėmimas šioje stovykloje. Dėl to at
sidėkodami broliams latviams už jų nuo
širdumą, norime įteikti atminimui savo 
organizacijos vėliavą, — baigė vyr. sktn. 
ir vėliavą įteikė gener. Goppers. Po 
to buvo paskaityti du mūsų Šefo aktai.

Mūsų „Kvieslys", stovėjęs prie įėjimo į 
stovyklą ir turėję didelį „pasisekimą". 

Jis sako: „Prašau įeiti į vidų".
Foto Lauciaus.

Pirmuoju aktu už didelius nuopelnus 
Lietuvos skautijai Šefas apdovanoja Ge
dimino Vilko ordenu p. J. Dombrovs- 
k į. Antruoju aktu apdovanojama visa 
eilė Latvijos skautų vadų. Svastikos or
dinu: ponios Goppers ir Zauera, 
lelijos ordinu: užsienių dalies vedėjas 
pulk. J. L e n d i n š, stovyklos komen
dantas T. Baltpurvinš, „Ugunsku- 
ro" laikraščio redaktorius B. Radzinš, 
laužo vedėjas K. D z ir k al is ir lietu
vių draugovės draugininkas J. S t a b i - 
n i s. Be to, vyriausio skautę. įsakymu 
apdovanoti ordinu „Už nuopelnus" jau
nųjų skautų vadas J. L i e p i n š ir jo pa
dėjėja P. B reman i s.

Užkandžių metu vyriausias skautinin
kas visiems tiems latvių skautų vadams, 
kurie nebuvo Šefo apdovanoti, davė at
minimui lietuviškų rankdarbių, pav., ge- 
nerol. Goppers — staltiesę su skau
tiškomis lelijomis, poniai Goppers — 
stakles su audėja, katalikų kunigui — 
kryželį, Jelgavos tuntininkui R u 11 i u i 
— ratelį (kalvaratą), Daugpilio tuntinin
kui — lietuviškų vaizdų albumą, kitiems 
juostų fetrams ar kaklaryšių. Tuo metu, 
kada svečiai užkandžiavo, mūsų lauža
vietėje, kuri buvo ant kalnelio, linksmi

nosi mūsų, latvių ir estų skautai, kurie 
atvyko pas mus į svečius. „Ugunskuro“ 
redaktorius p. Radzinš teisingai pa
stebėjo kitiems, kad ten dabar vyksta 
„Pabaltijo kongresas".
Mūsų vėliava žengia šalia latvių ir estų 

vėliavų.
Vėliavą, kurią mes įteikėme Latvijos 

skautų organizacijai, gener. Goppers per
davė vienam iš geriausių mūsų bičiulių, 
Jelgavos tunto skautn. Baltmaniui. 
Jis vėliavą nunešė, o mūsų visa draugo
vė palydėjo, ligi p. Dombrovskio 
palapinės, kur buvo sustatytos ir kitų 
skautų organizacijų anksčiau padovano
tos latviams vėliavos. Mes palydėjome 
grieždami skudučiais maršą.

Po pietų 15 vai. įvykusiame stovyklos 
uždarymo parade mūsų vėliava jau buvo 
nešama pirmoje eilėje, greta latvių ir 
estų vėliavų. Šį paradą priėmė švietimo 
ministeris prof. Adomovičius, daly
vaujant diplomatiniam korpusui, vyriau
sybės nariams ir skautų vadams. Su mu
mis drauge parade dalyvavo ir šiaulie
čiai skautai.
Demonstruojame savo tautinius šokius.

Sekmadienį 16 vai. buvo demonstruo
jami tautiški šokiai, kurių pažiūrėti su
sirinko labai daug publikos. Lietuviams 
teko pasirodyti pirmiesiems, nors ir pa
sivėlinome atvykti. Mūsų skautininkės 
tautiniais rūbais su skautais, skudutinin
kams grojant, pašoko suktinį, klumpako
jį ir vieną latvių tautinį šokį — gailitj. 
Ovacijos buvo didelės.

Mums visi lietuviai broliai!
Sekmadienį 19 vai. savo stovykloje 

suruošėme laužą Latvijoje gyvenantiems 
lietuviams. Į jį pakvietėme per organi
zacijas visus lietuvius, neatsižvelgdami j 
jų savitarpio santykius, politinius ar idė
jinius įsitikinimus. Mums paskiau pasa
kojo, kad dideli idėjiniai priešininkai bu
vę susėdę gretimais. Tas mus kaip tik ir 
džiugina.

Į laužą atsilankė gražus būrys Latvi
jos lietuvių, mūsų atstovo pareigas einąs 
p. Žilionis ir karo atache pulk. Ja
kutis. Laužą padegti pakvietėme kun. 
Juodvalkį iš Latvijos ir paštų v-bos 
direktorių inž. Stanaitį iš Lietuvos, 
kuris Latvijoje vasarojo ir pas mus at
vyko. Prie laužo pašokome, padainavo
me, šį tą „suvaidinome". Porą valandų 
laiko bematant prabėgo ir turėjome su 
broliais Latvijos lietuviais atsisveikinti, 
nes mums reikėjo vykti į bendrąjį, pasku
tinį, stovyklos laužą.

Lietuvių „vaidilos“ padega paskutinį 
stovyklos laužą.

Kaip broliškai elgėsi su mumis latvia., 
rodo tas faktas, kad mums leido padegti, 
paskutinį, stovyklos uždarymo, laužą. 
Mes apsisupome antklodėmis taip, kad 
atrodytumėm lyg kokie senovės vaidilos 
ir atsinešėme iš pakulų pasigaminę deg
lus (fakelus). Pirmutinį deglą įteikėme

Mes Čekoslovakų stovykloje. Čekai dai
nuoja, o mūsų skudutininkų skilties pa- 
skiltn. Liepa (su valtuke) „nepatenkin

tas", kad jiems puikiai sekasi.
Foto Lauciaus.
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stovyklos v-kui p. Dombrovskiui, 
o paskiau apėję aplink laužą su deglais 
jį padegėme. Toks laužo padegimas at
rodė gana įspūdingas ir iššaukė ovacijas.

Paskutinis mūsų pasirodymas lauže 
taip pat puikiai pasisekė. Mes parodėme 
du komiškus dalykėlius: „Tekėlą“ ir 
„Stradivarijaus“ muziką. Paskutinysis da
lykėlis iššaukė nepaprastas ovacijas. Tu
rinys, trumpai suglaudus, toks: ateina 
skautas su smuiko makštimi ir pasako ra 
dęs stovykloje garsų Stradivarijaus smui
ką, kuriuo pagriešęs. Atidaro jas ir išima. . 
virvę. Iš virvės ant žemės išdėsto smu - 
ko kontūrus. Tuoj visi skautai susėda pa
gal virvę ir sudaro gyvą smuiką. Vietoje 
stygų ištiesiamos virvės. Vienas skautas 
maždaug dviejų metrų ilgumo šmičium. 
„griežia“, o antras — stygas „spaudo '. 
Iš pradžių pradeda tikru smuiku griežti 
dainelę, paskiau visi ją niuniuoti, iš pra
džių tyliai, o paskiau kas kart garsiau ir 
pagaliau ima dainuoti. Taip sudainavomž 
kelias daineles, kurių paskutinė buvo lat
viška, Ovacijos nepaprastos; „smuikinin
kas“ skautas vytis Labuckas, labai 
gražiai atlikęs savo vaidmenį, gavo gėlių 
kurias, tik spėjęs pauostyti, atidavė „sty- 
gininkui" Č i e š k a i. Šis užkišo už ke
purės ir abu toliau griežia. Rytojaus die
ną į mūsų stovyklą atėjo viena ponia ieš
kodama Labucko, kad galėtų jį pasvei
kinti. „Stradivarijaus smuiką" pastatyti 
mintį davė valst. dramos Šiaulių skyriaus 
artistas skautas vytis K. Jūrašūnas, 
Gaila, brolau Jūrašūne, kad Tau nete
ko šio savo kūrinėlio pamatyti...

„Ardiev, pasimatysime Lietuvoje“.
Savo „kvieslį" (kaip jis atrodė, pažiū

rėkit į nuotrauką), pirmadienį išardę sto
vyklą, palikome ten, kur stovėjo, tik pri
kalėme lentelę su aukščiau pacituotu už
rašu. Antradienio rytą mes jau buvome 
Lietuvoje, kur prie vyriausio štabo dr-vės 
vadas paskelbė, kad pavyzdingiausiai pa
sirodė skudutininkų skiltis ir vyriausias 
sktn. su mumis atsisveikino. Jis mums 
padėkojo, o mes jam už tai, kad beveik 
visą laiką (išvyko tik liepos 29 d. vaka
re) su mumis buvo ir kiekviename žings
nyje mums padėjo. Tuo pasibaigia chro
nologinė įvykių eilė. Dabar keletą žodžių 
apie III Latvijos skautų stovyklą ir mū
sų pasirodymą joje.

Kuo mes imponavome latviams?
Pirmiausiai skudučių muzika. Po to, 

kai mūsų skudučių muzikos turėjo progos 
išgirsti per radio (VIL24), pradėjo plauk
ti į stovyklą žmonės prašydami parodyti 
tas „stebules" (taip kaž kodėl vadindavo 
skudučius), kurių muzika taip gražiai per 
radio skambėjusi. Daugelis latvių laik
raščių įsidėjo mūsų skudutininkų fotogra
fijų, pav.: „Atpuhta", „Jaunakas Zinas ’, 
„Lielas Nometnes Ugunskurs" ir kiti.

Kita, kas labai patiko, tai mūsų sto
vyklos papuošimas. Į akis mums sakyda-

„...dr-vės vadas pa
skelbė, kad pa
vyzdingiausiai pa
sirodė skudutinin
kų skiltis“... Pirmo
je eilėje vidury 
pasktn. Paliulis, 
mūsų laužo vedė
jas, nuo jo j dešinę 

— skudutininkų 
skiltininkas Č i e s- 
k a, o į kairę — 
„orkestro“ vedėjas

— Liepa.

vo ir savitarpy kalbėdamies įvairių tau
tybių žmonės girdavo mūsų stovyklą sa
kydami, kad ji gražiausiai iš visų įrengta. 
Gavome ir laiškų, kuriuose mums rašė, 
kad savo stovykla galime pasididžiuoti. 
Taip pat plačiai aprašinėjo mūsų stovyk
lą ir latvių laikraščiai, Pav,: ,JLatwis" Nr, 
3819 plačiai aprašo mūsų stovyklą ir sa
ko, kad „ypatingą ir puikią stovyklą įsi
rengę mūsų brolių tautos skautai lietu
viai”, „Pehdeja Bridi“ korespondentas 
Nr, 175 aprašęs mūsų stovyklą sako, kad 
jis aplankęs 7 tautų stovyklas, bet nė 
viena nebuvusi tiek įdomi ir niekur taip 
neatvaizduoti savo valstybės savumai, 
kaip lietuvių stovykloje.

Trečias dalykas, kuriuo Latvijos vi
suomenė labai domėjosi mūsų stovykla, 
buvo mūsų propagandinė parodėlė. Ją 
tvarkė mūsų laikraščių kolekcionierius 
pasktn. J. Kirlys. Parodoje buvo išsta
tyti lietuviški audiniai, paskolinti akc, 
b-vės Kučinskas ir Pabedinskas 
Plungėje ir iš Rokiškio, medžio raižiniai, 
paskolinti „Marginių" krautuvės Kaune, 
gintaro išdirbiniai, paskolinti p. Levi 
iš Palangos, skautiška literatūra, Lietu
vos vaizdų albumai, gražiausių Lietuvos 
vietų foto nuotraukos ir kt. Parodos pa
lapinė visumet buvo sausakimša publi
kos. Jei būtumėm galėję pardavinėti eks
ponatus, vargu ar bebūtumėm ką atgal 
parsivežę — tiek daug buvo norinčių 
pirkti.

Kas. pas mus atsilankė?
Svečių mūsų stovykloje visumet buvo 

pilna. Neskaičiavome, bet ir norėdanf 
nebūtumėm galėję suskaičiuoti, kiek at
silankė. Atrodo, kad mūsų stovyklą ap
lankė keliolika tūkstančių žmonių. Tarp 
jų daug įžymių Latvijos valstybės ir vi
suomenės darbininkų. Be Valstybės Pre
zidento, liepos mėn. 29 d. mūsų stovyklą 
atlankė ir ministeris pirmininkas p. Ul
man i s. Jam mūsų skautininkės pado
vanojo staltiesę, kuria apsisupęs jis tą 
vakarą sėdėjo prie laužo ir prie mikro

fono pasakė kalbą. Iš ministerių atsilan
kė: švietimo p. Adomovičius, vidaus rei
kalų p. Gulbis, susisiekimo p. E in- 
fa e r g s. Be kitų garbingų svečių atsi
lankė Latvijos universiteto teologijos fa
kulteto dekanas prof. Maldonis, ku
ris pareiškė, kad pati pirmoji stovykla, 
kurią jis atlanko, yra mūsiškė, buv. švie
timo "ininisteris p. K e n i n š su šeima ir 
visa eilė kitų.

Bendras stovyklos vaizdas 
buvo labai gražus. Stovykla buvo prie 
pat jūros, kalvotame pušyne. Ji buvo 
siaura (nuo 100—200 metrų), bet ilga — 
koks kilometras. Stovykloje dalyvavo 
arti 3000 Latvijos skautų ir apie 500 skau
tų iš užsienio. Mūsiškių buvo 62. Iš už
sieniečių skaitlingiausi buvo estai, lenkai 
ir mes. Kitų tautų buvo daug mažiau, o 
suomių, norvegų, amerikonų, lichtenštei- 
niečių, vengrų tik po 2.

Stovykla buvo labai gražiai įrengta. 
Latvių skautai stengėsi duoti savo sto
vykloms kiek galima labiau tautiškesnį 
pobūdį. Dėl to latvių stovyklose buvc 
įrengta daug orginalių vartų, pav., iš li
nų, pašliūžų (sky), šiaudų. Taip pat bu
vo daug šiaudinių palapinių. Viena 
draugovė buvo pastačiusi tipišką latviš
ką grįčią. Apskritai, stovykloje stengia
masi buvo propaguoti savo šalį. Daug 
kur buvo išstatytos gražiųjų Latvijos vie
tų foto nuotraukos, jų planai. Turėjo ne
maža propagandinės literatūros apie Lat
viją vokiečių kalba, kuria apdalijo už
sienių skautus.

Kiekvienas skautas gavo stovyklos 
vadovą — 228 puslapių knygutę kišeni
nio formato — latvių kalba ir stovyklom 
laikraštį „Lielas Nometrus Ugunskurs“. 
Šio įdomaus ir gražiai iliustruoto laikraš
čio išėjo net keturi numeriai. Jį redaga
vo spaudos biuro, kuris buvo įrengtas, 
stovykloje, vedėjas, didelis mūsų bičiu
lis, B. R a d z i n š. Dalį šiame laikrašty 
spausdintų klišių, kurių gavome pasisko
linti, dedame dabar, o kitas gal galėsi
me įdėti vėliau.

Stovykloje buvo restoranas, laikraš
čių kioskas, skautiškų reikmenų krautu
vė, foto kioskas ir suvenyrų kioskai. Be 
to, buvo telefonų ir radio centralė. Per 
radio buvo skelbiami visi bendrieji pra
nešimai, o laisvu laiku transliuojamos 
latviškos ir kitų tautų patefono plokšte
lės. Vieną dieną buvo transliuojamos ir 
lietuviškos dainelės.

Gerai įrengtos ambulatorijos - ligoni
nės gausingais pacientais buvome ir mes, 
lietuviai. Lyg tyčia sirgome. Keli pagu
lėję po keletą dienų pasveiko, o vieną 
— skautą mokytoją Dovydaitį — teko 
palikti Rygoje, nes susirgo vidurių šil
tine ir dar tebeserga. Ambulatorijos ve
dėjas gydyt. K o c h a s rūpindamasis mū-
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....gražiai buvo įsirengę mūsų kaimynai 
estai..."

Iš samanų tvoros jų stovykloje.
Foto Lauciaus.

sų ligonimis parodė daug tikro skautiš
ko nuoširdumo ir pasišventimo. To mes 
nepamiršime. Dar sykį jam lietuvišką 
ačiū!

Iš užsienio skautų gražiai buvo įsi
rengę mūsų kaimynai estai. Kitų tautų 
skautų stovyklos kuo nors ypatingesniu 
nepasižymėjo. Bendra tvarka visoje sto
vykloje ir ekskursijose buvo gera. Eks
kursijos įdomios ir gerai sutvarkytos. 
Latvių skautų vadovybei teko sunkiai 
dirbti. Mes iš jų daug pasimokėme ir ta4 
labai pravers ruošiant savo tautinę sto
vyklą.

Talavos tunto vartai iš lazdyno medžio.
„Ugunskurs“ klišė.

Latvių skautų elgesys su mumis buvo 
tikrai broliškas!

Labai gražiai mus sutiko ant sienos, 
Jelgavoje ir visą laiką stovykloje sten
gėsi padaryti visa, kas tik buvo galima, 
kad mes jaustumėmės lyg namie. Vi
sur duodavo mums pirmenybę, padėda
vo. Ne juste nepajutome, kaip prabėgo 
10 dienų ir turėjome skirtis. O kad bū
tų buvę galima pagyventi dar kokią sa
vaitę!

Dėkui „bralienams“ ir sesutėms.
Kiekvienos tautos skautams buvo pa

skirti lyg ir palydovai Latvijos skautai. 
Juos vadindavo „bralienais" (brolėnais). 
Mūsų „bralienai“ buvo du labai simpa
tiški Rygos lietuvių draugovės skautai

„Bralienai“ (iš kairės į dešinę) K i b u- 
rys ir Drazdauskas mūsų sto
vykloje verčia į latvių kalbą straipsnį 
apie Lietuvos skautus, kuris buvo iš

spausdintas stovyklos laikrašty.
Foto sktn. Kizlaičio.

Kiburys ir Drazdauskas. Jie 
mus įvažiuojant į Latviją muitinėj suli
ko ir ten grįždami išsiskyrėme. Latvijoj 
visą laiką buvo su mumis ir labai daug 
mums padėjo. Jiems, tur būt, daugiau
sia už mus visus teko dirbti. Taip pat 
nemaža padėjo ir Latvijos lietuvaitės 
skautės, ypač skautė studentė Liucija 
Rudytė. Dėkui visiems, tikiuosi, kad 
turėsime progos dar sykį padėkoti Lie
tuvoje. Sktn. K. Laucius.

Idėjos ir darbai.
JŪROS DIENA.

Į pirmąją Jūros Dieną iš visų Lietu
vos kampelių sugūžėjo visi, kas tik ga
lėjo, pradedant jaunuoliais, baigiant bal
tais, kaip žydinčios obelys, seneliais. Vi
si viską pamiršę vyko į Klaipėdą, norė
dami pasveikinti ošiančią Baltiją. Kaip 
Nemunas, surinkęs visų Lietuvos upių 
vandenis, suneša juos Baltijon, taip rug
pjūčio 11—12 d. traukiniai, garlaiviai ir 
kitos susisiekimo priemonės suvežė Klai- 
pėdon prie jūros iš visų Lietuvos kampe
lių jūros pasiilgusius ir širdyje ją pami
lusius lietuvius.

Klaipėda svečių laukė išsipuošusi. O 
ir jūra, lyg nuotaka, baltų putų garbiniais 
pasipuošusi sutiko atvykusius. Šį kartą 
net ir mažiausios Klaipėdos gatvelės ne
užsileido didžiosioms, tautinių vėliavų 
šypsniais besijuokdamos. Bet atvykusių
jų tikslas — jūra, todėl kiekvienas ir sku
binasi pasveikinti ją.

Pirmoji iškilmių diena
buvo pradėta pavakary pamaldomis už 
žuvusius jūroje ir dėl jūros. Pamaldose, 
kurias katalikams laikė vietinio pulko ka
talikų kapelionas kun. Jurkus ir evan
gelikams — evangelikų kapelionas D a- 
g y s, dalyvavo vyriausybės atstovai, ka
riuomenė ir organizacijos. Dienai pritai
kintame pamoksle kun. Jurkus pabrė
žė, kad mūsų jaunimo uždavinys — visų 
šių įvykių akivaizdoje ryžtis būti ne tik
tai mūsų pajūrio, bet ir tolimos jūros val
dovais, nes mes dabar valdom tik pajūrį, 
o ne jūrą — neturime laivų, savo tauti
nio laivyno. Kapelionas Dagys jūrą pa
lygino istorijos knygai, kuri savo banga
vimu, savo didumu primenanti žmogaus, 
tautos gyvenimą, kovas ir savo baltomi 
putomis ant tamsios žemės rašanti amžių 
amžiams žmogaus ir tautų istoriją.

Po pamaldų kalbėjo Klaipėdos įgulos 
v-kas pulk. Lanskaronskis, šaulių 

s-gos v-kas pulk. Kalmantas ir kap. 
Kukutis, Klaipėdos krašto skautų tun- 
tininkas. Jis, priminęs pereitais metais 
įvykusią skautų laivo „Budžio“ tragedi
ją, kuri pareikalavo trijų vos pražydusių 
gyvybių, pareiškė, kad žuvusieji skautai 
jaunimui turi būti pavyzdžiu, kaip reikia 
ryžtis ir pasiaukoti. Tuojau po pamaldų 
kun. Jurkus prie uosto molo pašven
tino kuklų kryžių. Tas kryžius turįs ke
leiviams liudyti, kad čia žuvo „Budys“ ir 
kad jūra pasiėmė tris jaunas aukas.

Po visų kalbų, pagerbti jūroje žuvu- 
siems, jūron buvo nuleistas vainikas. Vai
niką leidžiant, žuvusius jūroje gražiai pa
gerbė ant molo žąsele išsirikiavę prof. 
Kolupailos vadovaujami ekskursan
tai, kurie baidarėmis atplaukė iš Kauno.

Iš pajūrio visos organizacijos nuvyko 
į kapus ir ten, uždedamos daug vainikų, 
pagerbė tuos, kurie žuvo belaisvindami 
mūsų pajūrį. Pagerbę žuvusius, visos or
ganizacijos su vėliavomis ir orkestrais, 
nuvyko pasveikinti gubernatorių dr. N a- 
v a k ą. Pasirodžiusiam ir kalbą pasakiu
siam gubernatoriui buvo sukeltos entu
ziastiškos ovacijos. Iš čia šventės daly
viai dainuodami patraukė Klaipėdos gat
vėmis. Daugelis nešėsi deglus. Buvo gra
žių gyvųjų paveikslų. Vakare Smiltynės 
krantas buvo iliuminuotas šimtais elek
tros lempučių, o dangus kartkartėmis nu
švisdavo tūkstančiais ugnių. Ant laivų, 
kurie taip pat buvo iliuminuoti, ir primi
nė Venecijos gondolų procesiją, grojo or
kestrai, šoko jaunimas ir irstėsi Mariose.

Svarbiausios Jūros Dienos iškilmės 
įvyko rugpiūčio 12 d. Jos prasidėjo pa
maldomis visose bažnyčiose. Katalikų 
bažnyčioje mišias atlaikė Telšių vysku
pas Staugaitis. Po pamaldų, apie 
pusę vienuoliktos, toje pačioje vietoje, 
kur įvyko šeštadienio iškilmės, susirinko 
kelių dešimtų tūkstančių žmonių minia, 
daugybė organizacijų su vėliavomis, vie

tos įgulos kariuomenė. Čia išėjusiam kal
bėti tautinio atgimimo veteranui M a r 
tynui Jankui minios sukėlė karštų 
ovacijų. Netrukus pasigirdo Prezidento 
sutikimo maršas. Klaipėdos krašto guber
natoriaus, vyriausybės atstovų ir aukštų 
karininkų lydimas į iškilmes atvyko mū
sų Šefas Valstybės Prezidentas Antanas 
Smetona. Pasisveikinęs su kariuome
nės dalimis ir organizacijomis, Tautos 
Vadas pasakė kalbą, kurią minia išklau
sė stovėdama ir susikaupusi. Be to, dar 
kalbėjo gubern. dr. Navakas ir direk
torijos pirm. R e i z g y s.

Po Tautos Vado kalbos įvyko para
das. Jame dalyvavo ir skautai, kuriuos 
praeinančius Šefas, pakėlęs ranką ir šyp
sodamasis, nulydėjo akimis.

Po parado Tautos Vadas su kitais 
aukštaisiais svečiais Vilniaus garlaiviu 
išplaukė į Marias. Pro Tautos Vadą dai 
liai praplaukė prof. Kolupailos vadovau
jama baidarių ekskursija ir daugybė žve
jų laivelių ir jachtų. Buvo ir įdomus van
dens sportas. Prieš išvykdamas Tautos 
Vadas dar dalyvavo iškilmingame Kla - 
pėdos lietuvių jachtklubo atidaryme, o 
po to išvyko į Palangą. Jūros Dienos iš
kilmės buvo baigtos.

Jūros Diena taip pat gražiai buvo 
švenčiama ir kitose Lietuvos vietose. 
Kaune sekmadienį Bazilikoje buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos, kuriose da
lyvavo ministeris pirmininkas J. Tūbe- 
1 i s, kiti vyriausybės nariai ir kariuome
nės vadovybė. Po pamaldų Rotušės aikš
tėje ministeris pirmininkas pasakė kal
bą ir priėmė kariuomenės ir organizacijų 
paradą. Jūros Dienos iškilmės Kaune bu
vo užbaigtos Karo Muziejaus sodely, prie 
paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Čia pasakė kalbą kultūros dep-to direk
torius dr. Juška. Iškilmes Klaipėdoje 
kauniečiai girdėjo miesto sode, kur buvo 
įrengti radio garsiakalbiai. Š.
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Įspūdžiai iš „karo lauko“.
Plaukdamas baidarių eskadroje Ne

munu Alytus—Kaunas Nemaniūnuose ga
vau įsakymą š. m. liepos mėn. 9 d. 5 vai, 
rytą būti Kaune prie vyr. štabo spaudos 
ii- švietimo skyriaus.

Be 5 minučių penktą atėjęs prie štabo 
radau kelis automobilius ir vieną kitą pa
žįstamą. Pasirodo, kad tą dieną kariuo
menės vadovybė sumanė „išemigruoti" iš 
Kauno laikraštininkus į krašto gynimo 
mokyklą poligoną, apie kurį byloja ne 
viena linksma karių daina, apdainuoda
ma karštą smėlį, šautuvų ir patrankų mu
ziką.

Greit pralėkė Karmėlava, Jonava =r 
neužilgo žvalgėmės poligono rajone.

Poligono vaizdas pakitėjęs. Daug kur, 
vietoj gražiai išlygiuotų palapinių, stovi 
nauji mediniai barakai, kurie higienišku- 
mo žvilgsniu pakeitė anksčiau visų my
limas, puošnias palapines.

Laikraštininkų palydovas Įeit. Jogau- 
da pristatė mus divizijos štabo viršinin

kui gen. št. pulk. Giedriui, kuris supa
žindino laikr. su tą dieną numatytu pra
timu: bataliono išėjimas iš apsupimo, die
nos metu.

Pratimuose dalyvauja mėlynieji ir, ta
riami priešai, — raudonieji. Visam prati
mui vadovauja pulk. Rėklaitis.

Bendros aplinkybės maždaug tokios.
Mėlynieji, gindami perėjimus per Nėn 

ties Jonava, VII.8 d. gauna iš savo vado
vybės įsakymą liepos mėn. 9 d. prieš 
auštant pasitraukti nuo Jonavos pozici
jų kryptimi Palemonas pagal geležinkelį 
ir vieškelį.

Pasitraukimą dengs mėlynųjų pulkas, 
sustiprintas artilerija ir tankais.

Iš atskirų „mūšio“ epizodų ypač gražų 
įspūdį padarė dresiruoti ryšininkų šu- 
nes, 'kai ėjo savo tarnybą. Malonu buvo 
stebėti, kai šis gyvulėlis, gavęs savo va
do įsakymą, nuostabiu tikslumu jį vykdė. 
Gavęs pranešimą, sumaniai jis vengė 
aukštumų, slėpdamasis lyg nuo kulkų, 

vengė kareivių, o atviroj pozicijoj tiesia 
kryptimi siuvo, tartum kulka.

Matyti teko daug ko: telefonų cen
trales, lauko radio stotys, artilerijos seki
mo punktai su įvairiais sekimo prietaisais 
ir kt.

„Mūšis" buvo labai įdomus. Gaila, kad 
dėl vietos trūkumo negalima jo aprašyti. 
Čia dalyvavo orlaiviai, artilerija, tankai; 
buvo panaudoti dūmai ir dujos.

Raudonieji sulaikyti. Batalionas gra
žiai pasitraukė. Pratimas pavyko visai 
gerai.

Pasigirdo trimitai pranešdami pratimo 
pabaigą. Susirinko visi pratimo vadai, 
karininkai, mėlynieji, raudonieji ir tarpi
ninkai. Pratimo vadovas pulk. Rėklaitis, 
nuodugniai išnagrinėjo pratimą, pareikš
damas savo pastabas ir pataisas.

Apskritai, reikia pastebėti, kad skau
tams poligone galima pamatyti daug ko 
pasimokinančio. Todėl vienetų vadai, ku
riems aplinkybės leidžia poligoną atlan
kyti, patartina paprašyti karo vadovybės, 
kad leistų susipažinti su šia drausminga 
krašto gynimo mokykla.

Psktn. K. Majauskas.

NOSU SEINUS NUUJIEN

RUOŠIAMIES ŠEFO JUBILIE
JUI.

Š. m. rugpjūčio mėn. 10 mūsų 
Valstybės Prezidentui ir Lie
tuvos skautų Šefui p. Antanui 
Smetonai sukako 60 metų 
amžiaus. Šias sukaktis iškilmin
gai minėti ir savo Vadą tinka
mai pagerbti ruošiasi visa Lie
tuva.

Sukakčių minėjimas nukeltas 
į rugsėjo mėn. Didžiausios ju
biliejaus iškilmes Kaune įvyks 
rugsėjo mėn. 9 d. Į šias iškilmes 
suvyks atstovai nuo visų orga
nizacijų ir iš provincijos.

Vyriausias skautų štabas šio
mis dienomis išleido šio jubi
liejaus reikalu aplinkraštį vi
siems tuntininkams ir atskirų 
draugovių draugininkams-ėms.

Vėliavų parade, kuris mūsų 
Vadui pagerbti įvyks rugsėjo 
mėn. 9 d. Kaune, dalyvaus vi
sų skautų, skaučių, vilkiukų ir 
paukštyčių draugovių bei vie
netų vėliavos. Kiekvieną skau
tų ir skaučių draugovę atsto
vaus draugininkas-ė ir du skau
tai (pageidautina, kad vienas 
būtų dr-vės adjutantas), o jau
nesniųjų skautų (vilkiukų ir 
paukštyčių) vienetus atstovaus 
vieneto vadas — draugininkas-ė 
— su dviem vyresnio amžiaus 
skautais.

Minėtajame aplinkrašty- vy
riausias štabas paveda organi
zuotai dalyvauti Šefo sukaktu
vių minėjime vietose. Smulkes
nių nurodymų bus duodama 
tuntininkams aplinkraščiais.

SKUDUČIŲ MUZIKA PER 
RADIO.

Mūsų skudučių muzika III 
Latvijos skautų tautinėje sto
vykloje turėjo didelį pasiseki
mą. Latvijos radiofono direkto
rius buvo pakvietęs mūsų sku
dutininkus koncertuoti radiofo

ne, bet dėl techniškų kliūčių to 
padaryti negalėjo. Grįžus iš sto
vyklos liepos mėn. 31 d. mūsų 
radiofono vadovybė maloniai 
sutiko skirti 15 minučių laiko, 

kad mūsų radio klausytojai ga
lėtų išgirsti tą muziką, kuri lat
vius žavėjo.

Sktn. K. Laucius skaitė pra
nešimą tema „Lietuvių dainos ir 
skudučių muzika Latvijos pa
dangėje“, kuriame trumpai at
vaizdavo mūsų skautų pasise
kimą Latvijoje. Pranešimas bu
vo iliustruojamas skudučių mu
zika. Skudutininkai sugrojo ke
turis dalykėlius: maršą „Pava
saris tėvynėje", giesmę „Marija, 
Marija", suktinį ir latvišką dai
nelę „Kur tu teci gailit mano". 
Be to, paskaut. Paliulis sugrojo 
lietuviška dūdele, sktn. Pečiūrai 
smuiku pritariant, dainelę „Du 
broliukai" ir „Ant kalno karklai 
siūbavo". Šios dainelės, dūdele 
grojamos, taip pat turėjo didelį 
pasisekimą. Taip pat buvo pa
demonstruotas mūsų signalas, 
kuris buvo duodamas senoviniu 
ragu ir latvių stovyklos šūkis.

Šia proga grįžusieji iš Latvi
jos per radio padėkojo latviams 
skautams už tą nuoširdumą, ku
rį patyrė būdami stovykloje. 
Štai kaip buvo padėkota (iš
trauka iš minėtojo pranešimo):

„Šia proga aš dar norėčiau 
priminti, kad mes Latvijoje 
jautėmės kaip namie. Latviai 
su mumis elgėsi, kaip su bro
liais, ir stengėsi padaryti visa, 
ką galėjo, kad mes jaustumė
mės kaip pas brolius. Jų nuo
širdžiu priėmimu likome suža
vėti ir nė juste nepajutome, 
kaip prabėgo 10 dienų. Esant 
stovykloje radiofono direkto
rius pakvietė mūsų skudutinin
kus griežti radiofone. Dėl tech
niškų klidcių negalėjome šiuo

IR VĖL MŪSŲ ŠEIMA VIENU SUMAŽĖJO... 
(A. a. skautas Alfonsas Ožekauskas).

Kas ant kapo nors menkutį 
Kryžiaus ženklą pastatys? 
Ir gėlelę kas švelnutę 
Jam papuošti pasodins?

Š. m. rugpiūčio mėn. 5 d. Alfonsas su kitu skautu išėjo 
į Nemuną ties Karmelitais maudytis. Eidamas į pležą Alfonsas, 
lyg nujausdamas artėjančias paskutines savo vargingo gyvenimo 
valandas, užėjo į Prisikėlimo bažnyčią pasimelsti Aukščiausia
jam. .. Iš bažnyčios nuėjo į pležą.

Įbridęs į Nemuną ėmė plaukti, o draugai liko ant kranto. 
Tik staiga, kiek paplaukęs, Alfonsas kelis kart suriko pagalbos, 
sumosavo rankomis ir pranyko bangose...

Skautai ir ten buvę žmonės šoko ieškoti, bet Alfonso 
niekur nesimatė — klastingos sriauniojo Nemuno šaltos ban
gos priglaudė jį amžinai...

Alfonsas Ožekauskas buvo XVII Kauno Pilies d-vės skau
tas 18 metų amžiaus. Paskutiniu laiku darbavosi Skautų 
Aido administracijoje

Velionis buvo judrus, darbštus ir malonus skautas. Dėl 
šių savo dorybių kaip skautų, taip ir kitų buvo mylimas.

Tebūnie jam lengvas sriauniojo Nemuno dugno smėlis...
K. M.

maloniu ir daug mums garbės 
teikiančiu pasiūlymu pasinau
doti. Šiandieną turėdami progos 
iš savo tėvynės susisiekti su 
broliška latvių tauta, dėkojame 
dar kartą mūsų broliams Latvi
jos skautams už visa tai, ką pas 
juos būdami patyrėme ir savo 
padėką ‘norime pareikšti su- 
grieždami mums labai patikusią 
latvių liaudies dainelę „Kur tu 
teci gailit mano“. Skudutinin
kai tai ir padarė.

ČEKOSLOVAKŲ SKAUTAI 
LIETUVOJE.

Grįždami iš III Latvijos skau
tų tautinės stovyklos būrelis če- 
koslovakų skautų (6 žmonės) š. 
m. rugpiūčio mėn. 3 d. vakare 
atvyko į Kauną. Juos stotyje 
sutiko 1. e. Skautų Aido redak
toriaus pareigas sktn. Laucius, 
sktn. Pečiūra ir Kizlaitis. Po va
karienės šaulių s-gos valgyklo
je svečiai buvo apnakvinti cen-
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triniame žemės ūkio parodos 
pavilijone, iš kurio yra labai 
gražus vaizdas į Kauną.

Rytojaus dieną visai nelauk
tai atvyko ir jų vadas latvių 
stovykloje p. HanušEntner, 
kuris buvo pasilikęs Estijoje. 
Iki pietų svečiams buvo paro
dytas Kaunas, o po pietų nu
vežti į Pažaislio vienuolyną. 
Grįžus iš vienuolyno Vytauto 
kalno parke svečiai buvo pa
vaišinti kava, o čia pasktn. Ma
jauskas svečiams turėjo paruo
šęs siurprizą — atgabenęs iš 
vyriausio skautininko namų pa
tefoną su čekoslovakų muzikos 
plokštelėmis. Išgirdę savo mu
ziką svečiai net susijaudino. 
„Dabar tai mes jaučiamės lyg 
namie“,.. — sakė jie.

18 vai. svečiai turėjo išvykti. 
Iki vokiečių sienos juos palydė
jo sktn. K. Laucius ir pasktn. 
Majauskas. Svečiai atsisveikin
dami pareiškė, kad jie esą su
jaudinti tokiu gražiu priėmimu 
ir pasižadėjo atvykti į mūsų 
tautinę stovyklą. Ponas H, Ent- 
ner, kuris yra didelis lietuvių 
tautos bičiulis, žadėjo atvykti 
Kauną dar šį rudenį studijų 
tikslais.

Šio mėnesio 11 d. iš Latvijos 
atvyko į Lietuvą dar vienas Če
koslovakijos skautas Hryhori- 
jev, kuris taip pat buvo Latvi
jos stovykloje. Jis yra žurna
listas ir gabus karikatūristas. 
Tą patį vakarą jis išvyko į Jū
ros Dienos iškilmes Klaipėdo
je, o iš ten grįžęs į Kauną žada 
pasilikti Lietuvoje ilgesnį laiką.

GRĮŽO MŪSŲ GILVELISTAI.
Rugpiūčio mėn. 2 d. grįžo iš 

Anglijos, Gilwell kursų, mūsų 
skautininkai: Skautų Aido re
daktorius vyr, sktn. Saulai
tes, vyriausio štabo užsienių 
dalies vedėjas p. K a m a n 
t aus k a s, mokslo ir propa
gandos dalies vedėjas sktn 
Palčiauskas ir Alytaus tun- 

tininkas sktn. K. Dineika. 
Netrukus Skautų Aide galėsi
me pasiskaityti, ką jie patyrė 
Anglijoje ir pas kai kurių kitų 
šalių skautus: švedus, prancū
zus, nes ir į tas šalis buvo nu
vykę.

GRAŽIAI PAMINĖJO ŽUVU
SIUOSIUS JŪROS SKAUTUS- 

KARŽYGIUS.
Pereitų metų liepos mėn. 15 

d. išplaukdamas į jūrą į molo 
akmenis sudužo Klaipėdos tun
to jūros skautų laivas „Budys" 
ir trys jo įgulos skautai: A m u- 
levičius, Jasiukevičius 
ir Šidlauskas paskendo.

S. m. VII.15. jie buvo gražiai 
paminėti.

Sekmadienio rytą trečią va
landą visi jūros skautai, ku
riems būnant laivo „Budys" 
įgulos nariais teko pereitais 
metais pergyventi ta baisi ne
laimė, susirinko įvykio vietoje, 
kelioms gilios tylos minutėms 
susikaupti, sustiprėti skautiškoj 

dvasioj rimtesniam jūros skau
to darbui. Ant žuvusių karžy
gių paminklo šiaurės mole jie 
uždėjo vainiką.

8 vai. kat. bažnyčioje Vyt. 
Didž. gimnazijos kapel. kun 
B a j e r č i u s atlaikė už žuvu
sius skautus pamaldas, kuriose 
dalyvavo visi jūros skautai.

Po pamaldų miesto kapinėse 
ant a. a. Jasiukevičiaus kapo 
uždėtas 'kuklus ąžuolo lapų 
vainikas ir priderančiai žuvu- 
siems jaunuoliams nusilenkta.

Šio įvykio paminėjime daly
vavo mergaičių skaučių „Gra
žinos“ d-vė, berniukų „Dariaus 
ir Girėno" d-vė, mergaičių „Bi
rutės" skiltis, vyčiai, kelios 
skaučių atstovės iš Skuodo, vi
si jūros skautai „Budžiai“ ir 
daugelis prijaučiančių jaunuo
lių.

Prie Jasiukevičiaus kapo jū
ros skautų „Budžio" d-vės var
du skautas J. Pocius pasa
kė gražią kalbą. Tuo paminė
jimas baigta.

Jūros dienos (rugpiūčio mėn. 
12 d.) iškilmių metu buvo iš
kilmingai pašventintas „Bu
džio" žuvimo vietoje mole 

SIS Skautų Aido numeris išeina 
dvigubas: rugpiūčio mėn. I ir 15 

dienos numeriai drauge. Dviguba iš4 
leisti teko todėl, kad leidžiant atskirai 
rugpiūčio mėn. I d. numeris būtų smar
kiai pavėlavęs. Mat, ligi rugpiūčio mėn. 
I d. nuolatinis redaktorins vyr. sktn. 
Saulaitis buvo Anglijoje, o laikinasis 
red. sktn. Laucius — Latvijoje. Sure
daguoti laikraštį ligi rugp. I d. nega
lėjo nė vienas, nė antras.

Klaipėdos uosto valdybos 
įrengtas kryžius (žiūr. Jūroo 
Dienos aprašymą).

Skautas J. P.

KAUNAS, II D. L. K. Algirdo 
dr-vė.

TAI BENT VYRAI!
Stovyklaudami Jurbarko miš

kuose nepaprastai gyvai visi 
ruošėsi į patyrimo laipsnius ir 
rezultatai gavosi tikrai džiugūs: 
net 7 skautai išlaikė į 1-mą pa
tyrimo laipsnį. Stovyklą bai
giant, draugininko įsakymu 
paskilt. Adomaitis pakeltas į 
skiltininkus, o skautas Vintar- 
tas į paskiltininkius.

Draugovei iškylaujant Klebo
niškių miške, vyrai ėmė labai 
ryžtingai kovoti dėl specialybių. 
Bene daugiausia šioje srityje pa
siekė Vintartas, nes jam be dau
gybės specialybių suteikta ir 
visadarbio specialybė. Reikia 
priminti, kad į specialybių eg
zaminus buvo žiūrima labai rim
tai ir todėl joms turėjo skautai 
gerai ir planingai pasirengti.

Tokius žygius, kurie didina 
skautišką patyrimą, tenka iš 
visos širdies sveikinti!

Balys Gendv.

REDAKTORIAUS KAMPELIS.
— Baliui Gendvilui. Savo rašinį „Po 

dangaus mėlyne“ pamatysi kitame Skau
tų Aido numery. Jau surinktą dėl vietos 
trūkumo teko palikti. Jei jis pasirodys 
gerokai „apkarpytas“ — nepyk. Labai 
gražiai parašytas ir aš daug vargo turė
jau, kol sutrumpinau: gaila braukti tą 
sakinį, dar gailiau aną, o braukti reikia... 
Vietos stinga, daug stovyklų aprašymų 
redakcijos stalčiuje guli. Kiti „pasaulio 
šviesos" gal ir visai nepamatys.

— Mačiusiam iš Kairiškių. Apie tai, 
kaip skautas Sirutavičius išgelbėjo skęs
tantį, parašė redakcijai anksčiau Tams
tos kitas asmui, todėl Tamstos kores
pondencija nededama. Dėkui.

— VI. Viskantui. Atsiųsto šiam Skau
tų Aido numeriui viršelio sunaudoti ne
galėjau, nes viršelį redakcija jau turėjo.

— Arėjui Vitkauskui. Fotografijos ir 
eilėraštis nebus įdėtas. Korespondencija 
dedama. Dėkui.

— Sesutei Jadzei iš Radviliškio. Visi 
redaktoriai — nuolatiniai ir laikinieji — 
turi tokį nelemtą įprotį: nori žinoti sa
vo bendradarbių ne tik vardus, bet ir 
pavardes. Savo pavardės nurodyti ne

panorėjai, todėl Tavo korespondencija 
į Skautų Aidą nepateko. 0 mielai būčiau 
įdėjęs. Ateity visumet nurodyk redak
cijai ir pavardę, nes Sk. Aido redakto
rius vyr. sktn. Saulaitis šiuo atžvilgiu 
lygiai „užsispyręs", kaip ir aš.

— Vilkui ir M. P-nei. Jūsų rašinėliai 
apie stovyklas surinkti ir bus įdėti kita
me numery.

— Įdomus laiškas ir straipsnis apie 
lietuvos skautus Sao Paulo mieste Bra
zilijoje bus įdėti kitame numery.

— II baidarių ekskursijos Nemunu į 
Jūros Dieną Klaipėdoje, įvykusios rug
piūčio mėn. 5 — 10 dieną, aprašymas bus 
įdėtas kitame Skautų Aido nr. Šioj 
ekskursijoj dalyvavo 50 baidarių ir 102 
žmonės. Kelionė buvo labai įdomi.

— Laikinasis redaktorius pavaduoda
mas vyr. sktn. Saulaitį stengėsi, kad 
laikraštis išlaikytų tokį pat „veidą“, ko
kį turėjo Saulaičiui redaguojant. Deja, 
tai padaryti buvo labai sunku, nes vie
na teko dirbti nenormalėse sąlygose, pa
skubomis, turint visą eilę kitų darbų, o 
antra — pasitaikė daugelis įvykių, ku

rių aprašymas pareikalavo daug vietos 
ir dėl to turėjo nukentėti kai kurie laik
raščio skyriai. Laikinasis redaktorius 
gerb. skaitytojus dėl to atsiprašo. Nuo 
kito nr. Sk. Aidą redaguos tikrasis re- 
daktor. ir jis vėl bus toks pat, kaip bu
vo anksčiau.

Antroje pusėje šio puslapio yra VAIZ
DAI IŠ III LATVIJOS SKAUTŲ TAU
TINĖS STOVYKLOS.

Klišę paskolino Latvijos skautų orga
no „Ugunskurs“ redakcija.

Pirmoje skiltyje nuo viršaus į apačią:
1. Abavos tunto stovykla. 2. Aukšto

sios Latgalijos skautų linų vartai. 3. Sa- 
tezelės skautų vartai. 4. Rygos 21 dr-vės 
stalo „dangtis". 5. 76 Latvijos skautų dr- 
vės totemai.

Antroje skilty nuo viršaus į apačią:
1. 20 Latvijos skautų dr-vės vartai. 2. 

Čekų skautai savo stovykloje. 3. Sateze- 
lės skautai stato latvišką grįčią. 4. Estų 
skautų „antis". 5. 3 Latvijos jūros skautų 
draugovės vartai iš šiaudų, vaizduoją 
bangas.
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Lietuvos Skautų Sąjungos Vyr. Štabo Užsienių Dalis yra 

gavusi šitokį pakvietimą iš Skautų Alpinistų Klubo Kan- 
derstege:

„Skautų Alpinistų Klubas, kuris administruoja Kander- 
stego namus, organizuoja „turistinę savaitę”, kuri įvyks Kan- 
derstege nuo 1934 metų rugsėjo 30 d. iki spalių 7 d. Savaitė 
organizuojama pamokyti skautus laipioti po kalnus. Bus lai- 
piojama akmenimis ir ledu ir numatoma įlipti į Fisistocką, 
Wilde Frau ir Wildestrubelį arba Balmhorną.

Vienas iš Šveicarijos geriausių jaunųjų vadovų, Kilian Ogi, 
iš Kanderstego, kuris laiko Šveicarijos rekordą 50 k. pašliūžų 
lenktynėms ir Alpių karinių patrulių žygiui, ir t. t., yra suti
kęs vadovauti ir instruktoriauti. Kursai apims ir žemėlapių 
skaitymą, oro mokslą ir t. t.

Dalyviai gyvens Kanderstego namuose ir šveicarų alpi
nistų klubo glustuose. Skautininkai, skautai vyčiai ir skautai, 
kurie turi daugiau kaip 16 metų, kviečiami pasinaudoti kursais.

Parduoda baidares!

Otto Grau, gyv. Kaune, Veiverių g-vė Nr. 4, 
turi parduoti iš gero brezento baidarių. K ai n a

— 8 0 litų. Kreiptis, pas jį kasdieną.

Dalyviai bus apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų, tačiau to
lesnės atsakomybės Klubas neprisiims.

7 dienų kursai, įskaitant butą, valgį, vadovą ir apdraudi
mą, kaštuos 50 šveicarų frankų (96 lit. 50 et.) asmeniui.

Dalyvių skaičius bus griežtai apribotas. Pirmenybė bus 
atiduodama Skautų Alpinistų Klubo nariams.

Prašymai, kuriuose turi būti nurodytas norinčių dalyvauti 
amžius, turi būti kuo greičiausiai atsiųsti Skautų Alpinistų Klu
bo sekretoriui (Dr. F. Moser, 14 Thunstrasse, Mūri, Berne, 
Šveicarija) per Užsienių Dalies Vedėjus.

Dr. Moseris atsiųs smulkų pranešimą apie numatytą pro
gramą, reikmenių sąrašą ir apdraudimo blanką”.

Užsienių Dalies Vedėjas praneša, kad Lietuvos Skautų 
Sąjunga priklauso prie Skautų Alpinistų Klubo. Kursais suin
teresuotieji prašomi kreiptis į Užsienių Dalies Vedėją (Vikt. 
Kamantauską, „Elta”, Kaunas).

Nepamiršk, kad lygiai už 8 savaičių baigiasi 
Skautų Aido

foto konkursas
Dar nevėlu šiam konkurse laimėti premiją, o jų (foto 
aparatų, meežiagos, literatūros) skiriama net už 766 
litus. Sąlygos Skautų Aido Nr. 10 (127), o premfjų 

sąrašas — 11 (128).

Amžinas plunksnakotis 
„LITUANICA“ 
su tikro aukso 14 kar. plunksna. Garan
tija 25 mt. Nuo kiekvieno plunksnakočio 
skiriamas % Dariaus - .Girėno fondui.

KAINOS:
1. Žurnalistų dydis 16,5 cm. 

ilgio, liuksusinis (trys auks. 
žiedai galvut.) Lt. 32.

2. Žurnalistų dydis, normali- 
linis, įvairių spalv. su dviem 
auks. žied. Lt. 29.

3. Vyriškas, 15 cm. ilgio, 
liuksus, Lt, 29.

4. Vyriškas, normalinis, Lt. 25.
Be jokių rankpinigių, apdėtu 
mokesčiu siunčiame mūsų kaš
tais kiekvienam pageid. plunks
nakotį.; • Neatitinkąs rašėjo 
rankų plunksnakotis per 10 
dienų, nemokamai keičiamas.
Adresas: LITU A N I C A 
Amžin. plunkiu, ir taisymo 
dirbtuvė Kaunas, Laisvės 
ai. 37 Nr. Tel. 45-56 ir 25-26.

Pataisymai įvairių sistemų amžinų 
plunksnakočių atliekami per 3 dienas su 
pilna garantija už darbą ir nebrangiai.

Akc, ,, U R l\/l B-vė
Didžiausia manufaktūros komiso prekyba, • ' Telefonas 41-01 

y ' t r T ' » • : • « • 

LIETŪKIS
Kaunas, Vytauto pr. 33. 
Telef. 723, 14-23, 31-86
Parduoda: Masinio vartojimo kolo- 

niales prekes; žem. ūk. ir pramo- 
, nęs mašinas ir įrankius ir SSSR 
siuvamas mašinas; įvairias trąšas 
ir sėklas; cementą, stiklą, stogui 
skardą, tolį, vinis ir t. t. Anglis 
ir koksas; koncentr. pašarus.

Perka: Įvairius grūdus, dobilų ir kitų 
pašar. žolių sėklas, daržoves ir 1.1.

Lietūkyje gausite geriausias prekes 
Anglijos ir kitų kraštų, perkan
čių mūsų krašto gaminius.

Lietūkis vienas iš steigėjų ir dali
ninkų „Lietuvos Muilas“ b-vės, 
gaminančios savo fabrike visam 
krašte žinomus tualetinius ir skal
biamus muilus „Jurginas“ glice
rino „(Gražuolė“, „Bitelė“ ko
koso švelniems skalbiniams ir 
„Skalbėja“. <

Lietūkio sandėliai savi ir prie koo
peratyvų visuose didesniuose Di
džiosios Lietuvos punktuose ir 

^Klaipėdos krašte: Klaipėdoje, Ši- 
■ .lutėje, Pagėgiuose ir Priekulėje.

AKCINĖ APDRAUDIMO BENDROVĖ

„Lletauos liliydaf
Valdyba Kaune, Laisvės alėja 54 nr... 
Telefonai: 195, 35-75, 40 -05. j

Priima apdraudimus: , 
nuo ugnies—nuo vagys- 
čitį su įsilaužimu — 
stiklus nuo sudužimo

Be to, Klaipėdos skyrius, Klaipėdoje, 
Prezidento A. Smetonos g. Nr., 2 b, tel. 
237 nr. dar draudžia įvairius transpor
tus ir laivus jūrose, upėse ir sauskeliais.

Akc. B-vė

MAISTAS
Kaunas, Marijampolės pi. Telef. 3601, 
3602 ir 3603.

Parduoda
per savo krautuves:
Kaune, Klaipėdoje, Pa
nevėžyje, Tauragėje ir 
Šiauliuose įvairias deš- 

> ras, kumpius,, konservus 
ir bekonų liekanas.

Gyvulių ir paukščių maistui
parduodanri: kraujo, kau
lų hr mėsos milteliai. Vi- 

’• sų gaminių kainos su
mažintos.
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Užd. nr. 131.
Liūdesio iš Kauno.MIK

Skyrių veda pasktn. H. Rudzinskas.
Užd. nr. 129.

Lydžio iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) pranašas (daik
tavardis), 2) meškerės dalis, 3) nejaunas, 
4) veiksmažodis, 5) klausiamasis žodelis.

Gulsčiai: 1) arklių prižiūrėtojas, 2) 
žaizda, 3) jvardis, 4) giminė, 5) veiksma
žodis. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 130.
Išdykėlės iš Utenos.

O E L R i P ; A G S
S S A I U į R O Š
š N M i K I į Y Ą I
u O Ž V L S i A I
o V A G L U G N
L K E A A į K N V
K N Ž J E ■ K : S S
N P E I E N ; E I

Šachmatų bokšto ėjimu paskaitykit 
vieną skautų įsakymą.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 133.

I. Bulionio iš Kauno.

D E v S R E
O L A L O I
V E J T K P
A L Ik R T Y

J A D 1 s I s

Jjll E a It
Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit skau

tams žinomą posakį.
Užd. vert. 2 taškais.

Iškirpę didžiąsias raides sudėkit kūno 
dalį. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 132.
V. Paliušio iš Kauno.

1) Mikas Tintan,
2) Tomas Naras.
Kokia šių ponų profesija?

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 134.
Miki-Mauso iš Kauno.

1) s, a, k, i, 1, a, a — pusiasalis;
2) z, f, a, o, m, r — sala;
3) t, a, r, g, n, i, s, a — jūroj randasi;
4) j, t, s, n, i, z, a, a, a, a — mot. vardas;
5) a, a, a, b, d, n, r — Azijos upė;
6) k, s, t, r, u, k, s, a, i — Rusijos mies

tas;
7) b, s, a, i, s, i, n, 1 — pasakose mini

mas gyvulys;
8) o, i, r, ė, t, v, v, t — pilis;
9) p, n, a, s, 1, i, a, e, s — vaisius;

10) s, 1, o, n, t, o, i, u, s — prekyboj pa
sitaiko;

11) ch, i, d, e, m, s, r, a, a — žymus 
mokslininkas;

12) t, a, u, k, a, s, s — linksmas berniukas.
Gaukit nurodytos prasmės žodžius. 

Pirmosios žodžių raidės sudaro vienos 
valstybės pavadinimą.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 135.
J. Antano iš Mažeikių.

Šarada.
Daiktas aš esu naudingas, 
Ypač orlaiviams reikalingas. 
Jei mane per pus perkirs:, 
Du žodžiu tuojau išgirsi.
Vienas — daiktas toksai, 
Kai lįsi, praeisi būtinai.
Antram raidę jei pridėsi, 
Kai kada rytą regėsi.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 136.
V. Aniulio iš Kauno.

šarada.
Vaiskrūmiui pradžią nubrauksi, 
Ženkliuką vieną pridėsi — 
Medžio gabalą tuomet turėsi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 137.
Vy-čio iš Kauno.

Šarada.
Šūkiui raidę tik nubrauksi, 
Tai piovėjo daiktą gausi.

Užd. vert. 1 tašku.

Žio nr. kaina 50 cat.

Užd. nr. 138.
V. Paliušio iš Kauno.

Šarada.
Žuviai raidę jei mainysi, 
Upėj būdamas kartais matysi. 
Raides dvi jei dar mainysi, 
Nariu į broliją tuoj įsirašysi. 
Bet jei gert užsinorėsi, 
Dvi raides dar man pakeisi.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 139.

J. Pupkevičiaus iš Kauno.
Šarada.

Trobesiui raidę mainysi, 
Gramatiką skaitydamas matysi. 
Bet jei raidę man pakeisi, 
Tai pro sausmedį tuoj eisi.

Užd. vert. 1 tašku.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 118.

Stačiai: 1) klavitūra, 2) deimantas, 3) 
badas, 4) aidai.

Gulsčiai: 3) Brazilija, 5) yla, 6) bet, 7) 
galva, 8) imtis, 9) indas, 10) marti, 11) 
Saulaitis, 12) yra, 13) tas.

Užd. ar. 119.
792190969 Į 85463

9269 } J

Užd. nr. 120.
(Vitas—s) + (mina + s) = Vitaminas.

Užd. nr. 121.
1) Šeškas, 2) Adelė, 3) romėnas, 4) ar

būzas, 5) Utena, 6) strausas, 7) Kugeliai, 
8) avarija, 9) S. S. S. R.

Užd. nr. 122.

Užd. nr. 123.

11 |27| 1 31
[26 311 2|2S 12|

28Į11 4
32 25|30 12 16
19 22|15 K)| 5
24 7|20|17|14
21|18|23| t1213"
Užd. nr. 124. 

Sakalas, šakalas.
Užd. nr. 125. 

Talinas, Stalinas.

Užd. nr. 126.
Tigras.

Užd. nr. 127.
Kompasas, pasas, asas.

Užd. nr. 128.
Breslavas, slavas, lava, lova, kova, kava.

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