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Vadovių mokyklos stovykla Pažaislio miške
Nežinau, ar iš visų vadovių mo

kyklos dalyvių bent viena taip lau
kė stovyklos, kaip aš. Jau žiemos 
metu pradėjau jai ruoštis ir nuolat 
galvodavau apie ją.

Buvau kelis kartus keliavusi, bu
vau miegojusi po atviru dangumi, 
buvau sulijusi ir vėl išdžiūvusi, bet 
niekuomet nebuvau gyvenusi sto
vykloje.

Dažnai, dar lauke sningant, sva
jodavau apie mišką ir saulę, maudy
mąsi upėje ar ežere, gražią sesių 
draugystę ir puikius laužus. Matyda
vau save anksti kėlusią, dieną sma
giai dirbančią sesių tarpe, o naktį 
saldžiai miegančią po plonyčiu sto
gu, pro kurį beveik žvaigždės šviečia.

Ne kartą su draugu tariausi, kas 
stovykloje praverstų, ir džiaugiausi 
gerais patarimais; ne kartą varčiau 
vadovėlių lapus, kad nuo kitų sto
vykloje neatsilikčiau.

Bet tikrovėje buvo daug gražiau, 
kaip aš kad tikėjausi; daug gražiau, 
kaip knygos kad žadėjo.

Penkta liepos. Mes jau stovykloje. 
Viena po kitos dygsta palapinės: 
smailios, šešiakampės ir namų pavi
dalo. Gražiu pusračiu stovi ūkio, jau
nesniųjų skaučių vadovių, vadijos, 
skaučių vadovių, svečių ir sanitarinė 
palapinė. Sesės vargsta ir nuvargsta, 
nes šešiakampėms pastatyti nepa
kanka gero noro, kurio turima aps
čiai, bet reikia taip pat vyriškos jė
gos, o čia pušyno stiprus kvapas taip 
svaigina, kad vien tik miegoti nori
si! Traukte traukia prie žemės, vilio
te vilioja išsitiesti minkštose sama
nose, bet — be pastogės naktį nemie
gosi. Taigi, diena praeina, jau ir sau
lutė leidžiasi, o mūsų sesutės vis dar 
tebetriūsia.

Pusračio gale stovi mano balta 
palapinė. Ji išsvajota, naujitelaitė. 
Dirbdama su sesėmis, protarpiais į ją 
pasižiūriu, ir man malonu, kad turiu 
savo namelį.

Bet kojos vis labiau sunkėja, nu
gara nusilenkus nenori atsilenkti ir 
akys taip merkiasi, jog bijau, kad ki

ti to nepastebėtų. Rankos automatiš
kai juda, o kalba sunki, nesiriša. Kar
tais neišgirstu, ką man sako. Tada 
einu „namo“ ir rengiuosi gulti.

Naktį pabundu, klausausi. Tylu, 
savotiška. Palapinėje balzgana švie
sa. Kuri valanda? Pusė antros. Kaip 
gerai: dar pamiegosiu. Mintys susi
pina, akys limpa. Miegu.

Lauke tyliai šnekučiuodama budi 
sargyba.

Antra diena įpusėjusi. Stovykloje 
darbas verda. Kas puošia stalą, vė
liavai aikštelę, kas ruošia laužavietę, 
kala lentynas. Susipažįsti su sesėmis, 
bet susipažinimas savotiškas: pavar
dės nežinai, bet matai darbą ir įver
tini žmogų. Ta sesė sumani, ta prity
rusi, ta silpnutė, ta vos juda.

Dirbant bendromis jėgomis, sto
vyklos vaizdas į vakarą visai pasikei
čia: stalas gražiausias, virtuvė su
tvarkyta, vėliavos stiebas siekia dan
gų. Tegul vyresnybė atvažiuoja — jau 
mūsų stovykla aptvarkyta.

Prasideda užsiėmimai. Jie nevar
gina, nes rankos ir galva pakaitomis 
dirba. Pertraukų metu puošiame ra
joną ir statome vartus svečiams. At
vyksta vadės pavaduotoja ir,’ atida-

Vadovių stovyklos budinti skiltininkė to
kia, kokią ją įsivaizdavo pasktn. Ne

savas.

rydama stovyklą, linki draugiškai 
dirbti ir siekti bendro tikslo. Ji taip 
pat primena tautinę stovyklą ir ra
gina jai stropiai ruoštis.

Darbas žengia pirmyn. Mokomės 
ir šviečiamės. Lipdome peles ir vo
veraites, išmokstame kovoti su nuo
dingomis dujomis, mokomės mazgų 
ir signalizacijos, šokame „Kepurinę“, 
užsirašome naujų dainų, dalyvauja
me parodomose sueigose ir tariamės 
tautinės stovyklos reikalais. Viskas 
gerai sekasi, kol vieną dieną — pasi
keičia oras. Topografijos ir pirmosios 
pagalbos paskaitos sulyja, o iškyla 
visai nebeįvyksta. Sėdi sesės palapi
nėse ir kas minutę žiūri, ar nenustos 
liję; traukia lovas nuo sienų, susė
da, sugula ant jų ir... laukia.

Nesmagu miegoti šlapioje lovoje, 
nesmagu vaikščioti drėgnomis kojo
mis, nesmagu sėdėti palapinėse ir ne
žinoti, kada oras pragiedrės. Bet, se
sės, pafilosofuokime: juk viskas pra
eina, net ir blogiausias lietus, o ką 
gali žinoti, kam jis reikalingas? Dan
gus jį atsiuntė, kaip ir saulės švie
są, ir imkime jį, koks jis yra.

Kaip greitai miške džiūsta, kaip 
skaniai pušys kvepia, koks gaivus 
oras po lietaus! O rytą, kada buvo 
didelis rūkas, ar atmeni?

Dieną prieš tai lijo ir naktį taip 
pat. Tik į rytą lietus liovėsi barbenęs 
į palapinės sienas. Tada suskambėjo 
ragas — toks juokingas, žinai? Už
miegotomis akimis šokai iš lovos, už
simėtei rytšvarkį ir išėjai.

Viską dengė rūkas, šviesus, kaip 
sidabras. Ėjai į Nemuną, pro jaunas 
pušaites, ir susižavėjai: voratinklė- 
liai, nusėti deimanto lašų, puošė 
kiekvieną medelį nuo viršaus iki 
apačios. Atrodė, kad pušys vestuvėms 
ruošėsi, ir tai buvo po tokio ilgo, įky
raus lietaus!

Nemunas pilkas, kaip plienas ir 
toks platus! Už kito kranto vos ma
tosi laukai, o nameliai pakriaušėje 
visai paskendę rūke. Dešinėje ir kai
rėje dangus ir vanduo susilieja. Koks 
puikus vaizdas! Ir pagalvok: visa tai 
galėjai pramiegoti!
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Tyliai — ausis vos vos užgirdo 
garsą — išplaukia laivelis. Jis juo
das, kaip ir irkluotojo stovintis sto
muo. Kokioje pasakoje, kokioje dai
noje apie tai girdėjau?

Laivelis išnyko; rūkas jį prarijo. 
Jei kada rašysiu apie šią stovyklą, 
pradėsiu dainiaus žodžiais: „Lietuva 
brangi, mano Tėvynė...“

Vakarais kuriame laužus. Jie sa
vaime atvaizduoja stovyklaujančių 
sesių nuotaiką: pirmais vakarais jie 
trumpi, nesklandūs, paskui vis sma
gesni ir ilgesni, nes atskiri asmens 
suaugo į šeimą. Ateina svečių, dide
lių ir mažų, ir nuotaika vis dar ge
rėja. Gražiausias laužas įvyksta vy
resniųjų skaučių įžodžio vakare, bet, 
kantrybės, iki tos dienos dar toli. 
Tuo tarpu atliekame savo darbą ir 
gyvename kasdieniniais įspūdžiais.

Vieną popietį — lauke gerokai li
jo — išėjau iš palapinės ir pamačiau 
seną moterį su dviem berniukais. 
Jaunesnįjį, apie dviejų metų pilietį, 
senutė laikė ant rankų; vyresnysis, 
5 ar 6 metų berniukas, buvo savaran
kiškas ir stengėsi dideliu skėčiu ap
sisaugoti nuo lietaus. Pradėjome kal
bėtis ir paaiškėjo, kad abu vaikai ne
davę senelei ramybės — vis prašę 
nuvesti juos į skaučių stovyklą, nors 
lauke ir liję. Paaiškinau, kad tokiu 
metu nieko ypatingo negausią pama
tyti, o į laužus ateiti, gal, būsią to
kiems vaikeliams per vėlu.

Kaip nustebau, kai vakare, lau
žui degant, pamačiau vyresniojo bro
liuko rimtą veidelį svečių tarpe. Ne
iškentė, išdykėlis, namie: pasinaudo
jo senelės gerumu (tėveliai buvę 
kažkur išvažiavę) ir atėjo į laužą. Vėl 
pakalbėjau, pajuokavau ir džiau
giausi, kad skautybė patraukia vai
kų širdis.

Be laužo, stovykloje turėjome dar 
dvi įžymybes: iš molio sulipdytą bu
dinčios skiltininkės stovylą ir — šir
šių lizdą. Skautė — gaila, šiuo metu 
egzistuoja tiktai jos nors ir labai vy
kusi fotografija, — tapo stovyklos 
brangenybe, uoliai nuo naktinių puo
limų ir lietaus saugojama. Ji puošė 
stovyklos stalą ir gražiai į viršų pa
keltu veideliu žiūrėjo kažkur į tolį, 
į skaisčią ateitį.

kurioje taip linksma buvo!
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Stovyklos virtuvėje

Širšių lizdas, vienodai nedraugin
gas stovyklaujančioms skautėms ir 
svečiams, glaudžiasi prie plonos pu
šaitės. Širšės — aršios savo teisių gy
nėjos: palik jas ramybėje, neįsiveržk 
į jų teritoriją, ir viskas gerai. Bet 
vargas tau, jei drįsti jas nuskriausti 
— aštrus skausmas kojoje arba ran
koje baudžia tave už neapgalvotą 
žygį, ir ilgas dienas po to esi šioks 
toks invalidas. Tu šypsaisi, netiki: 
paklausk nukentėjusių eiles, ir jos 
tau pasakys, teisybę kalbu aš, ar ne. 
Aš jau nebesijuokiu iš širšių.

Tarp malonumų (užsiėmimai!) ir 
pavojų (širšės!) slenka dienos. Ne, ne 
slenka, bet bėga dienos, nes kiekvie
nai sesei gaila gražių vasaros dienų. 
Stovyklos vadovybė įgijo daug sim
patijų, ir juo arčiau liepos 17-ji die
na, juo mažiau norisi su ja skirtis. 
Bet prieš stovyklos galą skaučių nuo
taika dar kartą galingai suliepsnoja, 
nes 15 sesių nori duoti vyresniųjų 
skaučių įžodį ir ta proga rengia di
džiulį laužą.

Svečiai pakviesti, stovykla pasi
puošusi, bet vėl pradeda lyti, vieno
dai, nuodugniai, negailestingai. Skau
čių nuotaika baiminga, bet visai su
gadinti jos lietus nepajėgia. Kažkaip 
negali tikėti, kad svečiai neatvyks, 
šventė bus atidėta. Budinčioji skilti- 
ninkė išdidžiai vaikšto prie vartų ir 
laukia progos papūsti į ragą. Atva
žiuoja automobilis tiesiai pas mus, 
ne — ne pas mus, pravažiavo; ne — 
sustojo; vadinasi, vis dėlto pas mus, 
ar aš nesakiau? Jau sesės išsirikiavo 
prie vartų, ir viršininkė su adjutan
te eina viešnių pasitikti. Atvažiavo 
seserijos vadė, savo viešnios Latvi
jos skaučių seserijos vadės ir kitų 
mūsų vadijos skautininkių lydima. 
Garsiai suskamba sesių šūkis: „Lau

kiama, mylima vadė jau čionai, va
lio, valio, valio!“ Paskui išsiskirsto 
prie savo palapinių ir tikisi, kad vieš
nios visas atskirai atlankys.

Netrukus atkeliauja linksmas bro
lių būrys, ir iš svečių palapinės pa
sigirsta juokas ir dainos.

Stovykla dar kartą išsirikiuoja 
prie vartų, nes atvyko šefo pavaduo
tojas, brolijos vadas ir būrelis kitų 
aukštų svečių. Skaučių nuotaika pa
kilusi, tuo labiau, kad lietus nustojo 
lijęs ir galima tikėtis, kad laužas pa
vyks.

Šį kartą vėliavos nuleidimas ypa
tingai iškilmingas, nes jame dalyvau
ja daug svečių. Po šių iškilmių visi 
vyksta į laužavietę, kur malonus še
fo pavaduotojas ir maloni skaučių 
vadė įžiebia laužą. Pasirodymų yra 
įvairių: kiekviena skiltis stengiasi 
parodyti savo geriausiąjį „numerį“ ir 
juo pralinksminti svečius. Laužo ve
dėja įpina šūkių ir dainų, ir atrodo, 
kad programa nesibaigs.

Bet naktis ateina, ir svečiai sku
ba grįžti namo. Prasideda atsisveiki
nimai, geri linkėjimai. Seserijos va
dė ir jos viešnia palieka vyresniųjų 
skaučių įžodžiui, kuris įvyksta vi
durnaktyje, gražioje miško aikšte
lėje. Savotiškos, širdį stveriančios 
apeigos!

Į savo palapines grįžtame pilnos 
gražių įspūdžių ir pasiryžimų.

Ką daugiau papasakoti? Ar įdo
mu girdėti, kaip griovėme savo dar
bą ir sulyginome stovyklą su žeme? 
Darbas ėjo greitai ir tyliai, ir ne vie
nos sesės akys buvo raudonos.

Paskutinį kartą nuleidome vėlia
vą, sesė viršininkė pasakė atsisveiki
nimo žodžius ir uždarė stovyklą. Se
sės išsiskirstė į visus Lietuvos kam
pelius, kad vėl dirbtų savo kasdieninį 
darbą. Kelias iš jų po kiek laiko su
tikau — jos iš tolo šypsojosi, ir bu
vo smagu su jomis kalbėtis. Jos arti
mos, kažkaip ypatingai mielos: mat, 
dvi savaitės bendro darbo ir gyveni
mo sukūrė malonių atsiminimų. Taip, 
iš Pažaislio pušyno išnešta daug sma
gios, draugiškos nuotaikos!

Pilkoji Pelėda.
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Birželio mėn. 17 - 28 d. Ukmergės, 
Utenos, Zarasų, Anykščių, Malėtų, 
Giedraičių ir Širvintų skautės, už pen
kių kilometrų nuo Ukmergės, gražiose 
Šventosios pakrantėse, Dukštynės miš
ke, surengė didelę stovyklą. Stovykla 
buvo įdomi savo įrengimu. Palapinių 
vidaus įsirengimai ir pati stovykla iš 
oro vaizdavo aukštaičių kaimo klėtis 
ir patį kaimą. Papuošimai rodyte rodė 
aukštaičių skaučių siekimus ir prisiri
šimą prie sostinės Vilniaus. Vakarais 
visus rimtai nuteikdavo didelė iliumi
nuota Gedimino pilis ir aplink ją už
rašas: „Mes be Vilniaus nenurimsim!“ 
Įdomiai įrengtas Užulėnis, pačių skau
čių iš molio nulipintas Šefo A. Sme
tonos biustas ir stovyklos pašto name
liai traukė į save visų dėmesį. Sto
vyklos rajoną puošė aukšti vartai su 
LSS inicialais ir viršuje meniškai kom
binuotais Gedimino stulpais, baltu 
smėliu išpilti takai, aukuras, kryžius, 
vėliavai stiebas, gėlių darželiai, aplink 
palapines papuošimai su gandrais, 
varlėmis, voveraitėmis, juostomis, šū
kiais.

Vakarais buvo kuriami didžiuliai 
laužai. Kiekvienas laužas turėjo vis 
kitą paskirtį: pagerbti mūsų Šefą A. 
Smetoną, paminėti Jonines, prisi
minti senovę. Laužai sutraukdavo daug 
Ukmergės ir apylinkių žiūrovų. Čia 
įscenizuodavo įvairias pasakas, įdo
mesnius stovyklos gyvenimo momen
tus, liaudies padavimus, papročius, dai
nas, šokius, patarles. Veikė stovyklos 
„radijas“.

Buvo paskelbti keli skilčių kon
kursą:: palapinių pasipuošimo, susi
tvarkymo ir skautiškos kūrybos iš sto
vyklos gyvenimo. Prie paskutiniojo 
laužo VI.27 įdomiai pravestas blynų 
kepimo konkursas. Konkursą laimėjo 
„ančių“ skilties skilt. VI. Ališaus
kaitė (matyt, bus gera šeimininkė!), 
pirmoji sukūrusi ugnį ir iš miltų, kiau
šinių, druskos ir vandens iškepusi 6 
blynus. Jais ir svečius pavaišino.

Stovyklą aplankė daug aukštų sve
čių: vadeiva sktn. R u d i ė n ė, v. 
šktn. Arminaitė, gen. št. pulk. 
Gustaitis, pulk. Itn. Blažys, ra
šytojas Vienuolis, kūn. kapel. K e- 
b 1 a i t i s ir kt. Visi pasirašė į svečių 
knygą. Svečius stovyklautojos sutik
davo su specialiai sukurta daina ir 
apeigomis.

Skaučių stovyklavo apie 100. Per 
200 m nuo skaučių stovyklos skautai 
įsikūrė 11 palapinių miestą, kurio 
„burmistru“ buvo sk. Ragenas.

i ■

Tokius puikius kryžius dabar stato mūsų tėvynėje.Stud. Aleksandravičiaus nuotrauka, atsiųsta pereitųjų metų mūsų foto konkursui.
Stovykla daug rūpinosi ir vispusiai 
rėmė Ukmergės rajono vadas gen. št. 
pulk. Gustaitis. Stovyklos ašimi 
buvo amžinai judri ir linksma sktn. L. 
Ikamienė ir ūkio „ministeris“ v. 
sk. Škadauskienė.

Dar ir dabar, prisiminus stovyklą, 
skaučių širdyse skamba žodžiai:

Graži gamta, džiaukis širdie, 
Su Ikamiene, kaip namie, 
Tralia, tralia...

Ant Umbrazas.

LABAI GRAŽUS LIETUVIŲ IR 
LATVIŲ SKAUTŲ BENDRAVIMAS.

Kauno pilies tunto „Maironio“ 
draugovė, ačiū buv. savo draugininkui 
sktn. V. Kizlaičiui, jau nuo 1934m. 
gražiai bendrauja su Latvijos skautų 
55-ta draugove. Ji yra padovanojusi 
55-tai Rygos skautų draugovei albumą 
ir gražią lietuvišką tautinę vėliavą, o 
pastaroji draugovė, maironiečiams 
švenčiant trijų metų savo darbo su
kaktį, atsiuntė puikų albumą. Be to, 
abi draugovės įvairių tautos bei skau
tų švenčių proga pasikeičia sveikini
mais ir šiaip gražiai bendrauja.

Šių metų Rygos rajono skautų sto- 
vykios proga „Maironio“ draugovės 8 
skautai ir šios draugovės steigėjas

Dideli Lietuvos skautų bičiuliai p. Bus- 
rn e is t e r i a i su mūsų skautais. P. Buš- 
meisteris antras iš kairės į dešinę, o p. 
Bušmeisterienė — antra iš dešinės Į kairę.

sktn. V. Kizlaitis aplankė savo bičiu- 
lius Latvijos skautus. Į Rygą atvykusių 
maironiečių pasitikti atvyko dideli jų 
bičiuliai A. Bušmeisteris, vad. 
M. Bušmeisterienė ir 55-os 
draugovės vyčių skautų vadas G. 
E n e r t s. Stovykloje 55 draugovė pa
kvietė maironiečius vaišėms, kurių 
metu pastarieji, vadovaujami sktn. V. 
Kizlaičio, padovanojo 55 draugovei 
gražų paveikslą ir Vilniaus vaizdų al
bumą, taip pat apdovanojo draugovės 
vadus bei skiltininkus ir pakvietė at
silankyti pas save Lietuvos skautų tau
tinės stovyklos metu. Vaišių metu 55 
draugovės rėmėjų pirmininkas ponas 
Geisleris pasveikino „Maironio“ 
draugovės skautus ir pasidžiaugė pui
kiu skautų bendravimu, taip pat pa
sižadėjo pats atsilankyti į Lietuvos 
skautų tautinę stovyklą. Baigiantis 
stovyklai, 55-tos draugovės skautai su 
draugininku vad. J. Liepiniu atsi
lankė pas maironiečius ir įteikė jiems 
albumą ir vėliavėles bei pareiškė atsi
lankysią kitais metais Lietuvoje.

Taip pat „Maironio“ draugovės 
skautai aplankė ir 152 draugovės sto
vyklą. Čia maironiečius sutiko gražiai 
išsirikiavę draugovės vadai ir skautai 
su draugininku vad. Stumbriu 
priešaky. Sktn. V. Kizlaitis lietuviškai 
ir latviškai pasveikino 152 draugovę ir 
įteikė draugovės vadams bei skautams 
dovanas, o pats jauniausias maironie
čių, skautas V. Paleckis, įteikė ad
resą ir gražią tautiniais ornamentais 
papuoštą dėžutę dideliam maironiečių 
bičiuliui A. Bušmeisteriui. Po to 152 
draugovės vadas Stumbris pakvietė 
maironiečius užkandžiams. Čia prie 
gražiai skautiškai papuošto stalo už
kandžiaudami vieni su kitais pasida
lijo mintimis ir padainavo lietuviškų ir 
latviškų dainelių.

Vėliau maironiečius pasikvietė pas 
save vaišėms Bušmeistėfiai. Čia prie 
skaniais valgiais apkrauto stalo ntio-- 
širdžioje nuotaikoje greitai prabėgo 
pora valandų. Malonūs šeimininkai vi-1 
sus maironiečius apdovanojo dovanė-* 
lėmis. Ta proga sktn. Kizlaitis pado* 
vanojo šeimininkams gražią lietuvišką 
staltiesę ir tautiškais ornamentais pa-5 
puoštą lėkštę.

Visą stovyklos laiką gražaus bičiu- 
liškumo ženklan 55 draugovės sto
vykloje plevėsavo lietuviška tautinė 
vėliava, o 55 ir 152 draugovių vadai 
bei skautai buvo nuolatiniai lietuvių 
draugai.

Išvykstančius iš Rygos maironiečius 
palydėti atvyko 55 ir 152 draugovių 
vadai ir būrys skautų, o vad. M. Buš
meisterienė apdovanojo visus raudo
nomis rožėmis. Sujudėjus traukiniui 
ilgai skambėjo iš vienų ir antrų krūti
nių ligi pasimatymo kitais metais Lie
tuvoje. Skilt. M. O-as.

291 įį

4



Mūsų skautai Rygoje prie Laisvės pa
minklo pagerbia žuvusius už Latvijos 
laisvę. V. Kizlaičio nuotr.

Rygos skautai į savo šios vasaros 
stovyklą pakvietė Kauno skautus. 
Kauno skautų reprezentacinis viene
tas, susidedąs iš 20 skautų, į Rygą 
išvyko liepos mėn. 2 d. Stotyje mūsų 
skautus pasitiko Rygos lietuvių skau
tų vadai ir Rygos skautų vadovybė. 
Draugovės vadui paskautininkiui A. 
Z a u k a i didelis lietuvių skautų bi
čiulis p. Bušmeistars su ponia įteikė 
rožių puokštę.

Kauno skautai pirmiausiai nužy
giavo prie Laisvės paminklo, kur pa
gerbė žuvusius už Latvijos laisvę ir 
jau po to vyko į stovyklavietę.

Liepos mėn. 4 d. Kauno skautų 
reprezentacinis vienetas jau buvo įsi
rengęs. Mūsų vartus puošė didelis 
Kauno miesto herbas, visos palapi
nės buvo papuoštos gražiais lietuviš
kais ornamentais, kuriais grožėjosi ir 
stebėjosi visi stovyklos lankytojai. 
Vidury aikštės buvo įrengtas po šiau
diniu stogu lietuviškas Smūtkelis, čia 
pat aukštai suplevėsavo ir trispalvė. 
Kiek toliau buvo pastatyta didelė pa
lapinė su mūsų krašto propagandine 
medžiaga: spaudiniais, medžio raiži
niais, audiniais ir kt. Netoli šios pa
lapinės pastatytas ir stalas, kuris bu
vo nupintas iš lazdyno lazdelių ir pa
puoštas žalumynais.

Atvykus į stovyklą Rygos miesto 
švietimo valdybos pirmininkui K. 
Milgraviui, stovykla buvo ati
daryta. Valstybiniam Latvijos him
nui skambant, aukštai pakilo Latvi
jos, Lietuvos ir Švedijos vėliavos, 
nes šioje stovykloje, be Lietuvos 
skautų, stovyklavo ir Švedijos skau
tai. Po parado stovyklą apžiūrinėjo 
p. K. Milgravis, kuriam mūsų repre
zentacinės draugovės vadas įteikė 
gražų Rokiškio skaučių tautiškais or
namentais nuaustą takelį. P. K. Mil
gravis prašė Rokiškio skautėms per
duoti geriausius, linkėjimus. Džiau
gėsi jų gražiais audiniais ir vėliau 
atsilankę p. Švietimo Ministeris ir 
Rygos miesto burmistras.

Vakare įvyko didžiulis laužas, ku
riame gražiai pasirodė ir Kauno

KAUNO SKAUTAI ----------------
STOVYKLAVO RYGOJE
skautai. Plačiai Latvijos laikraščiai 
aprašė tą įvykį, kada greta mūsų 
skautų stovyklos stovyklaujanti lat
vių skautų dr-vė drauge su mūsų 
skautais panaikino abi stovyklas ski
riančią virvinę sieną. Šį momentą 
per stovyklos uždarymą prie mikro
fono pabrėžė ir Rygos miesto bur
mistras R. L i e p i n š.

Tą pačią dieną už kelių klm nuo 
stovyklos užsidegė miškas, kurio ge
sinime energingai dalyvavo ir mūsų 
skautai, tuo nusipelnydami Rygos 
skautų vadovybės pagyrimą ir pa
dėką.

Liepos mėn. 6 d. mūsų skautų sto
vykloje tautinė vėliava tepakilo tik 
iki pusiaustiebio, kas priminė, kad ir 
čia liūdima a. a. mirusio ministerio 
V. Vileišio. Apie pietus Kauno 
skautai Rygos skautų stovyklos va
dovybei ir tuntininkams surengė lie
tuviškus pietus grynai iš lietuviškų 
produktų. Pietų metu reprezentaci
nės draugovės vadas psktn. A. Z a u- 
k a Rygos skautų stovyklos viršinin
kui K. Plieninšui įteikė Kauno

skautų dovaną — gražią lietuvišką 
vėliavėlę su gražiai išskobtu pedes- 
talu. Ta proga Rygos skautai buvo 
pakviesti ir į ateinančių metų Lie
tuvos skautų tautinę stovyklą A. Pa
nemunėje. Be to, patį Plieninšą Kau
no skautai apdovanojo gražiu medžio 
raižiniu — verpėja. Panašią dovaną 
reprezentacinės draugovės vadas 
įteikė ir didelei lietuvių skautų bi
čiulei poniai Z a u e r s .

Į pavakarį stovyklą aplankė švie
timo min. prof. A. T e n t e 1 i s ir Ry
gos miesto burmistras R. L i e p i n š. 
Abu labai grožėjosi gražiu mūsų 
skautų pasipuošimu ir lietuvių skau
tų dovanomis. Kauno skautai abu 
svečius iš stovyklos iki vartų išnešė 
ant rankų.

Vakare įvyko antras stovyklos di
džiulis laužas, kuris buvo transliuo
jamas per radiją. Čia gražiai pasiro
dė ir Kauno skautai, sukeldami žiū
rovų tarpe didžiausias ovacijas. Pir
miausiai mūsų skautai prie mikrofo
no pasveikino savo tėvelius, likusius 
Kaune, ir tik tada pradėjo laužo pro
gramą. Ją baigę, šios stovyklos lau- 
žavedžiui įteikė medžio raižinį — 

grėbėją, kas taip pat žiūrovų buvo 
sutikta didžiausiu plojimu. Laužui 
baigiantis, Rygos skautų stovyklos 
viršininkas K. Plieninš Kauno 
skautų -reprezentacinės draugovės 
vadui paskautininkiui A. Z a u k a i 
įteikė gražų Rygos skautų pagamintą 
albumą. Po to mūsų skautai apdova
nojo visą eilę Latvijos skautininkų 
gražiais medžio raižiniais ir audiniais. 
Šiuo laužu buvo uždaryta ir pati Ry
gos skautų stovykla.

Mūsų skautai šioje stovykloje bu
vo bene gražiausiai įsirengę, tad ir 
ne veltui šiame lietuviškame darže
lyje nuolat būdavo kamšatis. Latvių 
spauda savo dienraščiuose patalpino 
net po keletą lietuvių skautų stovyk
los nuotraukų ir veik kasdien įdė
davo po straipsnelį, tuo parodydama, 
kad ji lietuvių skautais domisi ir 
džiaugiasi. Patys latviai be galo bu
vo nustebinti, kad vakarais vėliavą 
leidžiant mūsų skautai po Lietuvos 
himno gražiai sugiedodavo ir Latvi
jos himną.

Liepos mėn. 7 d. Kauno skautai 
aplankė Siguldą, o sekančią dieną — 
Brolių kapus, kur uždėjo gražų rožių 
vainiką.

Liepos mėn. 9 d. mūsų skautams 
pagerbus paskutinį kartą Laisvės pa
minklą, žygiuojant su daina Rygos 
miesto gatvėmis į stotį, daugelis vie
tos lietuvių šaukė „sudie“, o viena 
moterėlė reprezentacinės dr-vės va
dui vidury gatvės įteikė net gėlių 
puokštę. Stotyje taip pat mūsų skau
tus, dideli lietuvių skautų bičiuliai 
p. p. Bušmeistarai ir Rygos 
lietuvių skautai bei jų vadai, apdova
nojo rožėmis ir kitomis dovanomis. 
Atsisveikinimo kalbą Rygos skautų 
stovyklos vadovybės vardu pasakė 
p. Bindals. Al.

Latvijos švietimo ministeris prof. Ten
te 1 i s mūsų reprezentacinės draugovės 
skautų tarpe. Pačioje kairėje rodo „links

mą veidą“ draugovės vadas pasktn.
A. Z auk a.
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ik. Laucius.
» *

od/nėbikoje. ik ph^slcLo-cLaj^t StOJMįlf&jftJL
<Ką mus wkJcejn i^dmeJidčOįe. food piastcLėjo. stov.ųldLa.

(Pradžia „Skautų Aido“ Nr. 12). tA. It&Ųp ZftCiS ęSt&tiAfi/ftfi. įO-Ą£
Įžengiant į dangoraižių šąli.

Birželio mėn. 23 d. rytą pagaliau 
pasikeičia tas šešias dienas visą laiką 
matytasis tuščias vaizdas, apie kurį 
nupasakojau savo laiške, išspausdin
tame pereitajame numery. Aplink pa
matome daug nedidokų laivų ir laive
lių, iš rūko pradeda „kilti“ Niujorko 
dangoraižių siluetai. Reikia pripažinti, 
kad Niujorko dangoraižiai pirmą syk 
į šį miestą įvažiuojančiam vistik daro 
savotišką, efektingą' įspūdį.

Kai įplaukiame į uostą, pamatome 
ten susirinkus nemaža žmonių. Laivo 
belaukiu ir atplaukusieji vieni kitiems 
moja, šaukia, rėkia kaip kas išmano. 
Balsų jūroje tarpais pasigirsta šauks
mas: „Pyragiau“, „Oškini!“ Mes žino
me, kad tai šaukia kas nors iš atvyku
sių mūsų lakūnus sutikti asmenų, nes 
juodu buvo pranešę apie savo atvyki
mo laiką mūsų generaliniam konsula
tui Niujorke. Mes nebuvome to pa
darę, todėl ir nesitikėjome, kad kas 
nors, išskyrus amerikiečius skautus, 
atvyktų mūšų sutikti,

Bulota sako man, kad kažkas šau
kia „Lauciau“ ir moja rahka. „Na, jau, 
manau, neišgirdo gerai — kaš gi ten 

mane šauks“. Prieinu arčiau laivo 
krašto. Bulota rodo į kažkokius du 
vyrus. Dėl viso ko mostelėjau ir aš 
porą syk ranka, lyg kokią malonę da
rydamas. „Dievai žino, kam jie ten 
moja ir ką šaukia“ — tariau ir nuėjau 
atgal.

Kai išlipome iš laivo, iš tikrųjų ra
dome mūsų belaukiančius du lietuvius. 
Tai mūsų gener. konsulato tarnauto
jai: sekretorius p. Simutis (iš Lietu
vos), ir p. Baltramaitis, amerikietis lie
tuvis, bet taip gerai kalba lietuviškai, 
kad iš kalbos negali suvokti, ar jis 
Amerikoje ar Lietuvoje gimęs ir augęs. 
Dievas žino, kokį pirmą įspūdį pada
rėme mes jiems savo „šaltumu“. O 
abu pasirodė besą labai nuoširdūs 
žmonės. Būnant Amerikoje visą laiką 
mumis rūpinosi ir daug padėjo. Atsi
rado ir daugiau lietuvių, kurie atvyko 
sutikti Bulotos, Vosyliaus ir kitų.

Dairomės, ar nepamatysime kokį 
amerikietį skautą. Iš laivo prieš porą 
dienų buvau pasiuntęs jiems telegra
mą apie atvykimo laiką. Dėl to buvo 
nesuprantama, kodėl nė Vieno nema
tyti. Bet nespėjus baigti spėliojimus, 
kodėl nėra amerikiečių skautų, pama

tėme atvykstant jų visą skiltį, vado
vaujamą skautininko p. Loan, kuris 
pasveikino mus Amerikos skautų var
du ir pasiūlė savo pagalbą.

Koki Įspūdi daro Niujorkas, kai į jį 
patenki pirmą syk.

Apie Niujorką aš turėjau suprati
mą iš kino apžvalgų ir foto nuotraukų. 
Kino apžvalgas žiūrint nepaprastą 
įspūdį darydavo didelis automobilių 
skaičius. Tuomet aš galvodavau, kad 
filmuodami jie tyčia parenka tokias 
gatves, kur ypatingai didelis judėjimas. 
Gal ir taip yra, tačiau kai atvažiavau į 
Niujorką pasirodė, kad visose didžio
siose gatvėse automobilių jūros. Iš 
abiejų šalių gatvės ištisai pristatytos 
automobilių, o vidury jų pilna. Jei 
pažiūri iš aukščiau, atrpdo, kad visa 
gatvė yra tik automobiliai. Viršum 
gatvių daug kur eina ant specialių tiltų 
traukiniai, kurie kelia didelį triukšmą. 
Kartais iš požemių prasiveržia trauki
nių dundėjimas. Iš karto atrodo, kad 
čia nėra žmonių, kurie pėsti vaikščio
tų — rodosi, Visi turi važinėti. Tačiau 
kai pažiūri — pamatai, jog ir pėsčių
jų minios. Žodžiu, judėjimas be galo

P l<\/^ j.-..E:..c°oper
I V/vU IV jf O (Tęsinys iš Nr. 12)

Jūs pasakėte daugiau tiesos, ponas 
Kapai, negu norėjote pasakyti. Tai nėra 
labai nuostabu, nes žmonės dažnai pasa
ko tikrą tiesą tada, kai visai nemano jos 
pasakyti. Jūs . būtumėt galėję dar dau
giau pasakyti, — kad mes visi esame mir
tingi ir net blogiausi iš mūs. Kad ūkve
dys eitų ir dar atsisveikintų seržantą, vi
sai negalimas daiktas, nes jis jau iškelia
vo, visai nepaisydamas savęs ir kitų.

• — Jūs kalbat ne visai taip aiškiai, kaip 
paprastai, Pėdseky. Aš žinau, kad šito
kiose sąlygose mes turime turėti šventas 
ir rimtas mintis. Bet kodėl jūs kalbate 
tokiais palyginimais?

— Gal mano žodžiai ir nėra aiškūs, 
bet jie turi savo mintį. Trumpai pasakius, 
ponas Kapai, kai seržantas Dunhamas 
rengėsi į ilgą kelionę, kaip sąžiningas ir 
kilnus žmogus, koks jis ir yra, ūkvedys 
skubėjo dar pirma jo; tikrai to nežinau, 
bet manau.

— Paaiškinkit smulkiau, mano bičiuli, 
— tarė susijaudinęs jūrininkas. Jis mąstė 
apie Muirą, kurio nebuvimas pradėjo jį 
jaudinti. — Aš nieko nežinau apie ūkve

dį, bet niekad nelaikiau jį tokį, kad ga
lėtų pabėgti tada, kai laimėjimas yra už
tikrintas.

— Po apsiaustu yra viskas, kas nuo jo 
dar liko, — atsakė Pėdsekys, trumpai pa
pasakodamas apie Muiro mirtį. — Tai 
padarydamas, tuskarora buvo taip nuo
dingas, kaip barškuolė gyvatė, nors jis 
leido gintis. Aš mačiau daug abejingų 
mūšių, bet niekuomet nesu matęs, kad 
žmogaus siela taip netikėtai paliktų kūną, 
ir dar tokiu netikėtu momentu. Jo niek
šiškas melas amžinai sustingo jo lūpose.

Kapas klausė išsižiojęs ir, kai Pėdse
kys pabaigė, tris kartus atsikosėjo. Jis 
atrodė taip, tarsi abejotų savo paties gy
vybe.

— Toks gyvenimas tarp vandenų ir 
žvėrių yra pavojingas, ir juo anksčiau iš 
čia išvyksiu, juo geriau apsisaugosiu. Da
bar aš galiu pasakyti, kad, mus priešams 
užpuolus, Muiras ne atsitiktįnai, bet jau 
iš anksto žinodamas, įšliaužė į tą landynę 
tarp uolų. Bet aš tąsyk per daug skubė
jau, kad viską kaip reikiant suprasčiau; 
Dieve, apsaugok mane! — Jūs sakote: iš

davikas, pasiruošęs išduoti savo žemę ir 
tai dar kruviniems prancūzams!

— Viską pasiruošęs parduoti — žemę, 
sielą, kūną, Mabel ir mūsų visų skalpus. 
Kapitono Akmens Širdies žmonės šiuo 
kartu buvo pirkėjai.

— Tai kaip tik jiems ir tinka: jei ne
gali kautis ar pabėgti, jei nei vienu, nei * 
kitu būdu nepriveikia, tai visada yra pa
siruošę pirkti.

Kapitonas Sanglieras ironiškai vėdavo 
kepure ir išdidžiai priėmė šį komplimentą 
su paniekos išraiška, kuri taikomam as
meniui visai nieko nereiškė. Bet Pėdse
kys turėjo per daug įgimto padorumo, kad 
šį įžeidimą be dėmesio praleistų.

— Mano nuomone, — pasakė jis, — 
nėra tokio didelio skirtumo tarp anglo ir 
prancūzo. Jie kalba ne viena kalba, tar
nauja ne vienam karaliui — su tuo aš su
tinku; bet juodu abudu yra žmonės ir jau
čia, kaip žmonės. Visos tautos turi ben
drų bruožų, ir kas yra artima vienai — 
nėra svetima ir kitai.

Kapitonas Titnago Širdis, kaip jį pava
dino Pėdsekys, nusilenkė ir visai ne iro
niškai. Ir jis pritarė šiems teisingiems 
žodžiams. Užuot dar daugiau filosofavęs, 
— ką Kapas būtų be abejo padaręs, — 
jis vėl nukreipė visą savo dėmesį į dar 
nepabaigtus pusryčius.
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didelis. Sunku Niujorke važinėti auto
mobiliu, bet dar sunkiau rasti vietą jį 
pastatyti gatvėje — gatvės, kur auto
mobiliams leidžiama stovėti, visada pil
nos iš abiejų pusių. Kartais, — pasa
kojo man lietuviai, — tenka važinėti 
net po valandą laiko kol surandi vietą 
automobilį pasistatyti. Apie susisieki
mą miestuose ir, apskritai, Amerikoje 
papasakosiu plačiau vėliau, kai pasa
kosiu, kaip atrodė man Amerika kaip 
šalis. O dabar grįžkime prie temos.

Iš uosto vieni nuvykome į mūsų ge
neralinį konsulatą, o Bulota su Vosy
liumi — pas savo gimines į Bruklyną. 
Konsulate radome mūsų belaukiantį 
Lietuvos skautų įkūrėją p. Petrą Jur
gelę su ponia, kuris nebepaspėjo atva
žiuoti į uostą. Iš konsulato išsiskirstė
me kur kas galėjome. Manęs nebepa
leido ponai Jurgėlos — nusigabeno 
dienai pas save į Lindenhurst miestu
ką, esantį maždaug už 75 kilometrų 
nuo Niujorko.

Viena diena pas Lietuvos skautų 
įkūrėją.

Jums, tur būt, įdomu žinoti, kaip 
dabar gyvena Lietuvos skautų ir skau
čių organizacijos įkūrėjas p. P. Jurgė- 
la, kuris Lietuvoje būdamas vadinosi 
Jurgelevičiumi. Dabar jis gyvena mi
nėtajame Lindenhurst miestely, kuris 
yra Long Island saloje (man pasakojo, 
kad ši sala esanti didesnė už visą Lie
tuvą). Šioje saloje gyvena daug mili
jonierių, kurie čia turi savo vilas. Dėl 
to kebai čia padaryti be galo puikūs, 
pakraščiais apsodinti rožėmis ir kito
kiomis gėlėmis. Naktį didieji keliai ap

šviečiami. P. jurgėla Lindenhurste 
turi pirkęs išsimokėtinai gražų namu
ką, kuris savo išvaizda nuo kitų nesi
skiria, bet už tai įėjęs į vidų pajunti 
lietuvišką dvasią. Tą patį matai ir ma
žučiam daržely, kurį jie įrengė su di
deliu vargu, nes žemė — žvyras. Čia 
pilna lietuviškų gėlių ir medelių. Po
nia Jurgėlienė kategoriškai pareiškė, 
kad jos vaikai baigti universitetą va
žiuos į Lietuvą.

Per tą dieną, kurią praleidau pas p. 
Jurgėlas, jie aprodė man Long Island 
salos įžymybes: „City of Glas“ (Stiklo 
Miestą) — didelius gėlynus, „John 
Beach“ (John vardo maudyklės) ir su
pažindino su kaikuriais savo kaimy
nais lietuviais: p. Smitrais, Lapė
mis (ar ne lietuviška pavardė?). Mi
nėtasis p. Smitrus, kaip man nupasa
kojo p. Jurgėla, yra žmogus, kuris bū
damas vienos laivų susisiekimo ben
drovės agentu, per didelį vargą iško
vojo Lietuvai tiesioginį susisiekimą

Amerikietis architektas p. E. F. Menke 
tiek susižavėjo Šv. Kazimiero reljefu, kad 

padėjo jį mums dirbti.

laivais su Klaipėda. Dabar jis, kaip ir 
p. Jurgėla, verčiasi „Maisto“ gamina
mų lietuviškų kumpių pardavinėjimu. 
P. Jurgėla, pardavinėdamas lietuviškus 
kumpius, važinėja savo automobiliu po 
4 valstijas. Lietuviškų kumpių platin
tojai papasakojo man labai įdomių da
lykų apie tai, kas trukdo mūsų gami
nių plitimą Amerikoje. Pasirodo, kad 
čia daug kalti esame mes patys.

Du netikėtumai Vašingtone.
Malonu buvo svečiuotis pas p. Jur

gėlas, bet sykiu buvo neramu, nes ne
buvo visai aišku, ar galėsime oficialiai 
dalyvauti stovykloje. Mat, išvykstant į 
Ameriką amerikiečiai skautai ėmė ir 
įspėjo, kad stovykloje oficialiai galės 
dalyvauti tik skautai, skautininkų ly
dimi. Šiaip skautininkai galėsią... gy
venti viešbučiuose ir kasdieną ateiti į 
stovyklą. Nors Niujorke jau ir buvo
me gavę stovyklos dalyvio pažymėji
mus, tačiau vistik rūpėjo, ar nebus 
kokių sunkumų nuvykus į pačią sto
vyklą. Dėl to liepos mėn. 25 d. po pie
tų aš su Neniškiu išvykau į Vašingto
ną, o kiti pažadėjo atvykti vėliau.

Apie savo atvykimo į Vašingtoną 
laiką pranešėme telegrama mūsų mi- 
nisteriui Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms p. Zadeikiui, nes jis buvo pra
šęs tai padaryti. Tačiau mums ne
atėjo į galvą, jog p. Žadeikis būtų do
mėjęsis mūsų atvykimo laiku tuo tiks
lu, kad galėtų mus stoty sutikti. Dėl 
to stoty ii’ nesidairėme, ar kas mūsų 
nelaukia, bet paėmėme taksi ir papra
šėme nuvežti į stovyklą.

Vos pavažiavome keletą metrų, at
siveja mus skautas ir negras.

— Aš čia turėjau reikalą tik su ūkve
džiu, — paaiškino Kapas. — Seržantas 
yra netoli mirties, ir jis norės savo darbui 
palikti pavaduotojus.

— Aš siūlau, kad penkiasdešimt penk
tųjų likučiams vadovautų kapralas. Bet 
jei yra ir daugiau kas veikti, tai tas viskas 
tegul man lieka. Mes turime palaidoti žu- 
vusius, o Rąstų Namą ir palapines su
deginti, kad jie neliktų priešui grobis. 
Mes jais, be abejo,- daugiau nesinaudosi
me. Tuo pasirūpinsiu aš ir Gyvatė.

Eidami pas seržantą abu vyrai pradėjo 
kalbą apie religiją. Pėdsekys kalbėjo, 
kad pasaulyje yra daug skirtingų tvari
nių, bet visi dirba paskirtam tikslui, ku
rio mes nežinome, bet kurio negalime ne
pripažinti.

*— Taip, — pabaigė jis savo svarstymą; 
— kiekviena rasė turi savo įgimtų dova
nų, savo papročių. Nė vienas neturi kitą 
niekinti, nors pasaulio sutvarkymo gerai 
ir nesupranta.

— Jūs esate daug skaitę, Pėdseky, kad 
taip aiškiai viską įžiūrite. Tas viskas man 
dabar aišku, kaip dieną, bet turiu prisi
pažinti, jog pirmiau niekad man į galvą 
neateidavo tokios mintys. Kokios tikybos 
jūs esate?

— Kaip? — paklausė Pėdsekys.

— Kokios sektos jūs laikotės? Į ko
kią bažnyčią jūs vaikščiojate?

— Apsidairykite ir spręskite patys. 
Aš dabar esu bažnyčioje. Aš joje valgau, 
geriu ir miegu. Žemė yra Dievo švento
vė, ir aš jį garbinu kiekvieną dieną, kiek
vieną valandą. Ne, aš nenoriu išsiginti 
savo vardo; aš esu krikščionis gimęs ir 
tame tikėjime mirsiu. Man nėra jokio 
reikalo būti vienuoliu, bažnyčios tarnu ar 
kuo kitu.

— Aš manau, kad jūs geriausiai galė
tumėt seržantą paguosti ir priruošti mirti, 
Pėdseky. Jis turi tik tą vieną Mabel, kuri 
yra dar vaikas. Tas juo labiau jaudina jį 
paskutinėse valandose.

— Mabel yra silpna, drauge Kapai, 
bet aš nesu tikras, kad įi šiuo atveju nėra 
stipresnė už daugelį vyrų. Bet mes eisi
me abudu pas seržantą ir būsime prie jo 
mirties valandoje. Aš manau, kad siela 
šitokioje valandoje yra skaisti; šitokioje 
valandoje ankstyvesni darbai aiškiai stoja 
prieš akis.

— Aš esu tikras, Pėdseky. Aš pats esu 
pragyvenęs tokį momentą. Nebuvau di
delis nusidėjėlis, drauge Pėdseky, bet, tu
riu teisybę pasakyti, nemaža mažų nuo
dėmių būtų buvę galima priskaityti man, 
kaip ir kiekvienam kitam. Nebuvau jū
rų plėšiku, neišdavinėjau, žmogžudysčių 

ar ko panašaus nepadariau. Dėl kontra
bandos ir su ja surištų dalykų, — aš ma
nau, nė vienas jūrininkas nuo tos nuodė
mės nėra laisvas.

— Daugelis šnipų ar vadų yra neabe
jotini niekšai ir pinigus ima iš abiejų pu
sių taip, kaip šis ūkvedys. Aš tikiuosi, 
kad toks nesu, nors, kiekvienas darbas 
turi tam tikrų pagundų. Aš tris kartus 
savo gyvenime buvau piktoje pagundoje 
ir vieną kartą jai truputį pasidaviau, nors 
tikiu, kad tai nebuvo toks nusidėjimas, 
kuris paskutinį akimirksnį turėtų žmo
gaus sielą maudrinti. Vieną kartą aš ra
dau miškuose ryšulį kailių ir žinojau, kad 
jie yra vieno prancūzo. Jis medžiojo mū
sų pusėje, o tas jam buvo negalima. Tai 
buvo dvidešimt šeši gražūs bebrų kailiu
kai, kurie kiekvieno žmogaus akį būtų 
pritraukę. Nors buvo taika, aš turėjau 
teisę juos pasiimti. Bet aš pamaniau, kad 
tas įsakymas yra ne mums medžiotojams, 
pamaniau, kad tas vargšas medžiotojas, 
pardavęs tuos kailius, visą savo amžių 
galės būti laimingas. Daug žmonių tvir
tino, kad aš pasielgiau neprotingai, bet 
ramybė, su kuria aš tą naktį miegojau, 
įtikino mane, kad aš pasielgiau teisingai. 
Kita pagunda buvo, kai radau šautuvą, 
kuris visoje šalyje tik vienas galėjo ly
gintis su „Killdeer“. Jei aš jį paslėpčiau,

294

7



— This man is from Lithuanian 
Legation, — sako man skautas.

— Are you Lithuanian boys? — 
kreipiasi į mus tas juodasis.

— Yes, — atsakau.
— O, sveiki, vyrukai. Jūs minu

čiukę palaukit, o aš surasiu Poną Mi
nister}, kuris jūsų ieško stoty, — stai
ga, mūsų nustebimui, jis pradėjo pilti 
taisyklingai lietuviškai, ir griebėsi 
nešti iš taksi mūsų daiktus į ministerio 
automobilį.

— Palauk, pone, nenešk. Surask 
tik Poną Ministerį, o mes paskiau vyk
sime tiesiog į stovyklą, — imu aiškinti, 
nes su savo šešiais didžiuliais ryšuliais 
nesinorėjo kraustytis į ministerio auto
mobilį.

— Vyrukai, tik jūs būkit ramūs: 
viskas bus gerai, — ir tempia mūsų 
daiktus į automobilį. Nebeliko nieko 
daugiau daryti, kaip jį pasekti.

Lietuviškai kalbantis juodasis buvo 
pirmoji staigmena, kurią mes patyrė
me atvykę į Vašingtoną.

Kol susikraustėme daiktus, atsira
do ir ministeris p. Žadeikis. Tai buvo 
antroji staigmena. Aš niekaip negalė
jau-įsivaizduoti, kad dėl mūsų dviejų 
vyktų į stotį p. Žadeikis. Tačiau vė
liau, kai paaiškėjo koks žmogus yra 
mūsų ministeris, nebesistebėjome, kad 
jis pats atvyko mūsų sutikti.

Jums, be abejo, įdomu, iš kur at
sirado pasiuntinybėje lietuviškai kal
bantis negras. Išmoko čia betarnau
damas. Tarnauja jau aštunti metai. 
Mokytis lietuvių kalbą jam padėjo pa
siuntinybės tarnautojai. Moka jisai ne 
tik šoferiauti, bet ir pietums patarnau-

Taip atrodė šiemet Šv. Kazimiero veidas. 
„Washington Times“ rašė, jog jis atrodo 

taip, tartum kvėpuotų.

ti. Vadinasi Džimu. Labai simpatingas 
ir mandagus vyras.

Stovykloje išmokstame... 
„vagiliauti“.

Pernakvojome pasiun tiny bėję ir 
nusikraustėme į stovyklą, kuri buvo 
pačiame miesto centre, parke, ir tęsėsi 
apie 3-4 kilometrus Potomac upės pa
krantėmis, užimdama 350 kvadr. akrų 
plotą. Mes gauname vietą pačioje sto
vyklos pradžioje, visai netoli nuo gat
vės. Paaiškėja, kad teks stovyklauti 
drauge su meksikiečiais, kurie atvyk
sią vėliau. Mums skirtoje vietoje be
augą du medžiai. Pasiteirauju, kurioje 
vietoje galime statytis palapines. „Kur 
tik jums patinka“ — atsakė. Puiku. 
Pasirenkami vietą po medžiais prie pat 
stovyklinio kelelio. Kiek toliau stovi 
didžiulė palapinė, skirta draugovei pie
tauti, bet toji draugovė greičiausiai ne- 
atvyksianti. Pradedu derėtis, kad leis
tų joje suruošti mūsų parodėlę. Lei
džia, nors parodai buvo numatyta ben

dra visų kontigentų parodėlėms pala
pinė, bet su sąlyga, kad išsikrausty- 
tumėm, kai draugovė atvyks. „Tik 
leiskit mums įsikurti — galvoju, — o 
paskiau iškraustyti nebus taip jau 
lengva“.

Pradedame rengti stovyklą ir nuo 
čia prasideda mūsų „kryžiaus keliai“. 
Nėra jokios medžiagos ir įrankių sto
vyklai įsirengti. Užsakome medžiagos 
ir įrankių ir laukiame. Laukiame die
ną, laukiame antrą, nieko dirbti, išsky
rus parodėlės tvarkymą, negalime ir 
nieko negauname. Vaikščioju per die
ną po kelis syk teirautis, ar dar ne
gavo užsakytąją medžiagą, skambina 
jie telefonais į visas puses, bet nieko 
negelbsti. Pasirodo, kad pas juos su
tvarkyta taip, jog medžiagos tiekimo 
skyrius pirmiausiai aprūpina draugo
ves ta medžiaga, kuri buvo numatyta 
joms duoti, o paskiau tik tenkina spe
cialius užsakymus.

Pamačiau, kad bus bloga, jei dar 
ilgiau lauksiu. „Darykit, ponai, ką no
rit, bet aš griebsiu iš stovyklos sau rei
kalingą medžiagą, kur tik surasiu“ — 
pareiškiau mūsų skyriaus vadovybei ir 
pradėjau „žebravoti“. Neniškis saugo 
parodėlę ir ką nors dirba, o aš slan
kioju po stovyklą ir dairausi, ar nepa
matysiu kur nors pamestą kokį pagalį, 
lentgalį, plytą ar ką kitą, kas galėtų 
būti mums naudinga stovyklą įrengti. 
Na, ir „prisivaginėjau“ viso ko: paga
lių, lentgalių, senų dėžių ir kt. Turėjo 
vargo su medžiaga ir kiti. Vienas skau
tininkas žūt būt norėjo atimti iš mūsų 
tris kartis, kurios mums teisėtai pri
klausė (buvo mums skirtame stovyk-

būčiau pirmas šaulys visoje šalyje. Tada 
buvau jaunas, o jaunas būdamas, kiekvie
nas trokšta garbės. Bet — teesie garbi
namas Dievas, — aš nugalėjau savo jaus
mus, o vėliau, drauge Kapai, aš laimėjau 
tokiose puikiose šaudymo rungtynėse, 
kokios tik garnizone yra kada buvusios. 
Jis šaudė savo šautuvu, o aš su „Killdeer“, 
ir nugalėjau prie paties generolo akių. 
Pėdsekys širdingai juokėsi, džiaugsmas 
buvo matyti jo akyse, skruostai parau
donavo.

— Bet paskutinis konfliktas su nela
buoju buvo ne toks laimingas. Aš visai 
netikėtai užėjau šešis miške miegančius 
mingas. Jų ginklai buvo sumesti vieni 
ant kitų, ir aš būčiau galėjęs juos paimti, 
nepabūdindamas priešų. Tai būtų buvus 
puiki proga Gyvatei juos vieną paskui 
kitą užmušti ir pasiimti visų šešių skal
pus.

— Ir ką jūs tada padarėt? — paklausė 
Kapas, kurį šis nuotykis sudomino.

— Tai buvo pasiutusi pagunda, bet 
viskas gerai baigėsi. Savo tautiečiams ir 
savo religijai aš nepadariau gėdos. Aš 
palaukiau, kol jie pabudo ir vėl buvo ka
ro take. Tada puoliau juos taip smarkiai, 
kad tik vienas sugrįžo į savo kaimą ir tas 
pats šlubas. Tuo tarpu mano pėdomis 
atėjo delevaras, kuris buvo sekęs vieną 

laukinį, ir skalpai atsidūrė už jo diržo, 
kur jie ir turėjo būti. Matote, kad elgda
masis teisingai, aš nepraradau nei garbės, 
nei naudos.

Kapas murmėjo pritardamas, nors kai 
kas jo draugo pasakojime jam nebuvo vi
sai aišku. Jie buvo atėję pas Rąstų Namą 
aplankyti mirštančio Mabel tėvo ir nega
lėjo toliau kalbėtis.

Mirštančio išvaizda sukėlė Pėdsekiui 
rimtų minčių, ir jis labai rimtas buvo 
mirties valandoje. Priešingai Kapas rodė 
labai maža šiam momentui pritinkamo 
rimtumo ir susivaldymo. Su didžiausiu at
sidėjimu jis pasakojo visas smulkmenas 
apie Muiro mirtį, apie Aštriąją Strėlą.

— Abudu metė savo inkarus labai stai
ga, broli Dunhamai, — baigė jis savo pa
sakojimą, — ir tu todėl turi paguodą, ži
nodamas, kad pirma tavęs tuo keliu nu
ėjo asmens, kurių mylėti tu neturi jo
kio pagrindo. Jei aš būčiau tavo vietoj, 
tai man tas suteiktų didžiausio pasitenki
nimo. Mano motina sakydavo, pone Pėd
seky, kad mirštančio sielą nereikia nu
liūdinti, tačiau įvairiais gudriais būdais 
reikia sutvirtinti, palinksminti. Šitos nau
jienos, aš manau, vargšą turėtų labai nu
džiuginti, jei tik jis laukinių taip neken
čia, kaip aš.

Išgirdus Kapo pranešimą, Junithau pa

sikėlė ir tyliai nušliaužė nuo Rąstų Namo. 
Dunhamas klaidžiojo akimis ore; jo min
tys buvo taip toli nuo gyvenimo, kad 
Muirą ir Aštriąją Strėlą jis buvo visai 
užmiršęs. Jis tyliai paklausė Gėlojo Van
dens, ir pašauktasis greit prisiartino. 
Mirštantis pažiūrėjo į jį, ir jo akių iš
raiška leido pažinti gailesį dėl to, kad ne
teisingai su juo elgėsi įtardamas.

Kapas, Pėdsekys ir Jasperis apstojo 
mirštančio lovą. Mabel klūpojo šalia; ji 
prispaudė išprakaitavusią mirštančiojo 
ranką prie savo galvos ir laiks nuo laiko 
drėkino degančias tėvo lūpas.

— Kas ištiko jus, seržante, greit iš
tiks ir mus, — tarė Pėdsekys, — ir aš ne
abejoju, kad mes vėl pasimatysime. Aš
triosios Strėlos ir Muiro keliai yra kiti, ir 
jūs juos matėte paskutinį kartą. Jūs atli
kote savo pareigą, o jei žmogus tai pa
daro, gali su ramia širdimi lengvai ke
liauti į tolimąją kelionę.

— Aš to tikiuosi, mano bičiuli. Aš 
stengiausi atlikti savo pareigas.

— Taip, — tarė Kapas, — tvirta valia 
jau yra pusė kovos laimėjimo. Iš tikrųjų, 
jūs būtumėt geriau padarę, jei pirmiau 
būtumėt pasiuntę valtį apsižvalgyti. Ta
da būtų kitaip atsitikę. Bet čia niekas ne
abejoja, kad jūs manėte, jog taip bus ge
riausia.
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lai plote), norėdamas įtikinti, kad mes 
paėmę iš jo stovyklos. Vieną kartį, 
man nesant stovykloje, jau buvo at
ėmęs ir nusinešęs. Grįžęs su „sume
džiota“ medžiaga radau paskutines dvi 
kartis beveik jėga benorint atimti. Su- 
sipykome, bet kartis atsiėmiau.

Pagaliau medžiagos prisirinkome, 
bet nėra ką daryti su įrankiais. Ypač 
reikėjo piūklelio. Paskolinti negalima, 
nes nė viena draugovė neturi. Sto
vyklos įrengimus daro darbininkai, bet 
tie įrankių neskolina. Pei- didelį vargą 
pavyko „nudžiauti“ pusvalandžiui 
piūklelį. Susipiaustėme medžiagą. Ne- 
niškis sukalė stalelį, kėdutę, bet kai 
reikėjo nupiaustyti lentelių galus, tu
rėjau neštis juos kokį puskilometrį 
pas darbininkus, kad leistų jų akivaiz
doje nupiauti. Pagaliau įsitikinau, kad 
užsakytų įrankių nėra ko laukti. Nu
ėjau į miestą pirkti jų, bet kol sura
dau krautuvę, kui’ galima gauti, rei
kėjo sugaišti apie porą valandų klau
sinėjant piliečius ir policininkus.

Kam aš visa tai taip smulkiai pasa
koju, kas gi čia įdomaus, ne vienam 
gal kils klausimas. Tiesa, įdomaus čia 
maža, bet daug naudinga. Iš mūsų ne
pasisekimų gali pasimokyti tie, kurie 
ateityje vyks į užsienių stovyklas. Jei 
mes būtumėm nelaukę kol atgabens 
užsakytą medžiagą ir įrankius, o bū
tumėm juos patys nusipirkę ir susi
rinkę iš stovyklos atliekamą medžiagą, 
daug mažiau vargo būtumėm turėję ir 
daug laiko sutaupę.

Amerikiečius skautus už tai nega
lima kaltinti. Tokie trūkumai jokioje 
stovykloje neišvengiami.

Mūsų stovyklos papuošimai — sensa
cija amerikiečiams.

Vargais negalais sutvarkėme paro
dėlę ir pastatėme palapines. Pradėjo 
rinktis ir kiti stovyklautojai: Vainaus
kas, Jurjonas, Bulota, Vosylius. Kai 
visi susirinkome, prasidėjo sunkiausias 
darbas. Nutarėme padaryti vartus, 
koplytėlę, S v. Kazimiero paveikslą ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių vėliavą. 
Samanų ir geldelių atsivežėme iš Lie
tuvos. Vainauskas prieš išvykstant į 
Ameriką specialiai važiavo į Jurbarką 
jų parinkti. Plytgalių šiaip taip sura
dau stovykloje, bet smėlio ir juodže
mio niekur negalima gauti. Pagaliau 
šiaip taip suradome truputį smėlio, už
pilto ant vamzdžio, įdėto į griovelį. 
Vogčiomis prisinešiojome jo su kibiru. 
Vietoje juodžemio nutarėme pavartoti 
anglis. Gavome medžio anglių, netin
ka: sutrynus vėjas nešioja. Pagaliau 
vienas Vašingtono lietuvis p. K v e de
ra v i č i u s gavo akmens anglių.

Medžiagos trūkumas trukdė darbą, 
bet dar labiau trukdė jį žiūrovai. Lyg 
tik pradėjome dirbti Šv. Kazimiero 
reljefą, tuoj apgulė būriai žiūrovų ir 
įvairiais būdais trukdo: vienas klausia

Šioji vėliava mūsų stovykloje žavėjo 
amerikiečius.

to, kitas kitko, trečias prašo autografo, 
ketvirtas nori fotografuoti, penktas 
mainikauti ir t. t. Kol dar nepasimaišo 
mergiočių ir lietuvių, pusė bėdos, bet 
kai atsiranda pastarųjų — darbas su
stoja. Atėjus lietuviams beveik visi 
metame darbą. Kai ima kalbinti mer
gaitės, kaikuriems neatlaiko širdis ir 
gana — meta darbą ir kalbasi, o čia 
reikia laužyti geldeles, trinti plytas, 
anglis ir t. t. Tik Vainauskui nėra ka
da pasitraukti nuo darbo — dirba kuo
ne visas šlapias.

Šiaip taip įsirengėme. Pasistatėme 
kuklius vartus su užrašu „Lithuania“ 
ir apsitverėme tvorele. Įėjus pro var
tus kairėje buvo Šv. Kazimiero relje
fas, dešinėje medyje koplytėlė su Rū
pintojėliu. Antroje medžio pusėje sta
lelis užtiestas lietuviška staltiese. Tarp 
medžių, pusračiu susirikiavome savo 
palapinukes. Už kokių 15 metrų buvo 
didelė palapinė, kurioje įrengėme pa
rodėlę. Šalia jos plėvesavo mūsų tauti
nė vėliava, o prie jos ant žemės gulėjo 
J. A. V. vėliava, kurią padarėme iš 
tuntų plytų, anglių ir laužytų geldelių.

Taip susitvarkius išaušo birželio m. 
29 d. rytas. Pakvietė vieną iš mūsų į 
vėliavų alėją, kur buvo iškabintos vi
sų stovykloje dalyvaujančių tautų vė
liavos, pakelti savo vėliavą. Pirmas 
signalas — stovykloje pakyla visos ki
tų tautų vėliavos, taigi ir mūsų tri
spalvė. Antras — kelia vėliavas ame
rikiečių draugovės. Stovykla atidaryta.

Kitą syk papasakosiu, kuo skyrėsi 
amerikiečių stovykla nuo Europos sto
vyklų ir kaip mums sekėsi atstovauti- 
joje savo šalį.

— Taip, aš maniau, kad gerai darau.
— Tėve, o mielas tėve!
— Mabel šio smūgio yra visai sugniu

žinta, pone Pėdseky, ir nedaug tegali pa
dėti tėvui rengtis į paskutinę kelionę ir 
jį sustiprinti. Tada mes pabandysime su
teikti mirštančiam bičiuliškų patarnavimų.

— Ar tu kalbi, Mabel? — paklausė 
Dunhamas, kreipdamas akis į dukterį, nes 
buvo per silpnas atsukti visą kūną.

— Taip, tėve. Negalvok apie nieką, ką 
esi padaręs dėl išganymo; tikėkis tik Gai
lestingojo Dievo Sūnaus pagalbos.

— Kapelionas mums tą patį sakė, bro
li; kūdikis teisybę kalba.

— Taip, taip, tai yra šventas mokslas. 
Kristus bus mūsų teisėjas. Jis pasvers 
paskutinę dieną visus mūsų darbus ir pa
sakys, kas gerai ir kas blogai gyveno.

— Brangiausias tėve! Pasitikėk mūsų 
Išganytojo malone. Kristus yra vienintelė 

' visų viltis.
— Tai dažnai mums sakydavo vienuo

lis, tai yra tiesa, — sušnibždėjo Pėdsekys 
Kapui. — Leiskit jai kalbėti: ji tai žino 
geriau už mus.

— Aš tai ir anksčiau esu girdėjęs, — 
pratarė pagaliau Dunhamas.

— Pasitikėk Dievu, tėve. Nukreipk vi
sas savo viltis į Jo Gailestingą, Atleidžian
tį Sūnų. Melskis, brangusis tėve, prašyk 

Jo visagalinčios pagalbos.
— Aš nesu pratęs melstis. Broli, Pėd

seky, Jasperi, ar negalite jūs man pasa
kyti maldos žodžių?

Nė vienas jų nemanė galįs išpildyti 
prašymą.

— Tėve, — tarė Mabel, šluostydama 
ašaras, — aš melsiuosi su tavimi — už 
tave, už save, už mus visus. Žemiausio ir 
silpniausio prašymas neliks neišklausytas.

Mabel buvo išauklėta religinga ir pro
tinga. Ji jau seniai buvo papratusi pati 
kreiptis į Kūrėją. Tikyboje, kurioje ji bu
vo užaugus, išmoko daug gražių maldų. 
Kai atsiklaupė pas tėvo lovą, iš jos liūd
nos širdies liejosi karščiausi maldos žo
džiai, kurie padarė gilų įspūdį klausan
tiems. Labiausiai jie susijaudino, kai Ma
bel pradėjo kalbėti apie mirštančiojo 
būklę ir tuo parodė savo didelę meilę 
tėvui.

Dunhamas galvojo tik apie maldą, ir 
Mabel jautė, kad šios mintys tėvą sura
mino.

Kapas buvo nustebęs ir susijaudinęs; 
iš jo lūpų neišėjo joks taip dažnai pasi
taikantis šiurkštus išsišokimas.

Jasperis klūpojo priešais Mabel, norė
damas jos maldai savąja padėti.

Bet didžiausią įspūdį malda padarė 
Pėdsekiui; jo veidas visiškai pasikeitė. Kai 

Mabel su paraudusiais skruostais, pakė
lusi akis į viršų, kalbėjo paskutinius mal
dos žodžius, pažvelgė jis į ją taip, kaip 
mylintis tėvas galėtų pažvelgti į savo my
limą vaiką.

Kai Mabel pabaigė ir paslėpė savo vei
dą antklodėje, seržantas Dunhamas švel
niai padėjo ranką ant jos galvos.

— Palaiminimas tau, mano mylimas 
kūdiki, — tarė jis visai silpnu balsu. — 
Tai yra didžiausia paguoda; ir aš norėčiau 
melstis.

— Tėve, tu .moki Viešpaties maldą; tu 
pats mane ją išmokei, kai aš dar mažutė 
buvau.

Seržanto veidas nušvito linksmu šyps
niu, nes jis iš tikrųjų prisiminė, kad kar
tą išpildė mažą savo tėviškos pareigos dalį. 
Tas prisiminimas šiuo iškilmingu momen
tu suteikė jam neapsakomą pasitenkinimą. 
Keletą minučių jis tylėjo, ir žiūrintieji 
manė, kad jis kalbasi su Dievu.

— Mabel, mano vaike, — tarė jis po 
kurio laiko tokiu balsu, kuris, kaip ro
dėsi, vėl sustiprėjo. — Aš palieku tave — 
kur tavo ranka?

— Čia, čia, brangus tėve, čia yra ma
no rankos, — paimk jas...

— Pėdseky, — tęsė toliau seržantas, 
graibydamasis kitoje pusėje lovos, ir su
klydęs paėmė ten klūpančio Jasperio ran-
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JAUNAJAI LIETUVAI 1( METU
C

Tautiškai lietuviškos jaunuome
nės organizacijai „Jaunajai Lietuvai“ 
šiais metais suėjo 10 metų. Minėda
ma pirmąjį dešimtmetį, JL sukvietė 
Kaune gausingą savo narių sąskrydį, 
kuris įvairia programa tęsėsi birželio 
mėn. 27, 28 ir 29 d. d. Minėjimas reiš
kėsi šiais pagrindiniais dalykais: pa
maldomis ir paradu, Nežinomojo Ka
reivio pagerbimu, Sąjungos Šefo pa
sveikinimu, dainomis, sporto prati
mais ir tautiškais šokiais, iškilmingu 
posėdžiu ir paroda.

Pamaldos ir paradas, kuriose da
lyvavo per 15 tūkstančių jaunalietu
vių ir daug visuomenės, įvyko Petro 
Vileišio aikštėje. Po pamaldų Valsty
bės Prezidentas ir JL Sąjungos va
das pasakė atitinkamas kalbas, eilę 
asmenų, kurių tarpe buvo ir mūsų 
Tarybos Pirmininkas vyr. sktn. dr. 
J. Alekna, už nuopelnus sąjungai Še
fas apdovanojo „Trijų Liepsnų“ žy
meniu ir čia pat sąjunga padovanojo 
kariuomenei keturius kariuomenės 
reikalams pritaikytus automobilius.

Paskui garbės svečiai persikėlė į 
antrąją tribūną ir priėmė paradą. Pa
rade pirmiausia praneštos vėliavos, 
toliau ėjo tautiškais rūbais apsirengę 
tautiškų šokių šokėjai, klaipėdiškiai 
santariečiai, Latvijos lietuviai lais- 
viečiai, o toliau — atskirais rajonais — 
ėjo uniformuoti jaunalietuviai ir jau- 
nalietuvės ir sportininkai-ės.

Vakare visi susirinko prie karo 
muziejaus pagerbti žuvusiuosius už 
Lietuvos laisvę ir ant Nežinomojo 
Kareivio kapo padėti vainiką.

Pasibaigus karo muziejaus vėlia
vos nuleidimo iškilmėms, visi sąskry
džio dalyviai nužygiavo į preziden
tūros sodelį pagerbti savo Šefą Tau
tos Vadą A. Smetoną. Sąskrydininkai 
Šefui įteikė originalią, mok. A. Ne
savo sukomponuotą, dovaną: iš dirb
tinio lietuviško marmuro pagamintą 
baltą suktą obeliską, sudėtu iš 40 
atskirų gabalų — knygų, kuriose iš
graviruoti rajonų pavadinimai, o pa
mate — vaizdai, pavaizduoją, kaip 
jaunalietuviai savo tikslų siekia. Pa
čiame viršuje — auksinės spalvos 
jaunalietuvio ir jaunalietuvės sta
tulos.

Antrąją dieną Vytauto ąžuolyne 
įvyko dainų šventė. Ir čia publikos 
prisirinko daug. Meniniams chorams, 
kuriuose buvo 1.493 dainininkai, di
rigavo K. Griauzdė, o meniniams dvi
balsiams chorams, kuriuose buvo 
2.789 dainininkai, dirigavo J. Bielio- 
nis. Čia pasirodė ir 220 skudutininkų 
orkestras, mok. K. Matulevičiaus va
dovaujamas.

Vakare toje pat vietoje įvyko va
karinė pramoga — laužas, kurioje 
propagandinio turinio programą at
liko jaunalietuviai ir valstybės dra
mos artistai.

Trečiosios dienos programos ma
siniai pratimai ir tautiški šokiai P. , 
Vileišio aikštėje taip pat sutraukė 
daug žiūrovų. Ypatingo įspūdžio pa
darė pratimas „Į Vilnių“ ir šokis 
„Kalvelis“, kuriuos teko pakartoti.

Vakare valstybės teatre įvyko iš
kilmingas aktas. Po oficialiosios da
lies, kurioje pasakė kalbas Valstybės 
Prezidentas Sąjungos Šefas A. Sme
tona, JL vyriausias globėjas J. Tū
belis ir sąjungos vadas B. Grebliaus- 
kas ir priimti sveikinimai, buvo at
likta meninė dalis: Kl. Griauzdės 
specialiai sukurta JL 10-čiui pami
nėti kantata, radijofono orkestrui, 
centriniam jaunalietuvių chorui ir 
valstybės teatro solistams ir artis
tams išpildant, pačiam autoriui diri
guojant. Libretą parašė poetas K. 
Inčiūra.

Neo-lithuanų rūmuose buvo su
ruošta paroda. Parodoje buvo išsta
tyti įvairūs audiniai, mezginiai, dia
gramos, pavaizduotas įvairus kaimo 
ir miesto kambarių apstatymas ir 
d. k.

Dar šių metų pradžioje „Jauno
sios Lietuvos“ s-gos vadovybė krei
pėsi į mūsų sąjungą, prašydama, kad 
sąskrydžio metu skautai teiktų šven
tės dalyviams pirmąją pagalbą. Skau
tai šią progą padaryti „gerąjį darbe
lį“ mielai išnaudojo ir dėl to sąskry
džio pirmosios pagalbos komandoje 
dirbo didelis būrys (75) Kauno rajono 
skautų ir skaučių.

Vyr. sktn. A. Žagaraitis.

ką. — Aš, būdamas jos tėvas, palieku ją 
jums, kaip jums ir jai patinka; būkite 
laimingi...

Niekas šį lemiantį akimirksnį nedrįso 
perspėti seržantą klystant. Po keletos mi
nučių jis atsiskyrė su visais gyvaisiais, 
Jasperio ir Mabel rankas savo rankomis 
apkabinęs.

Mirtį Mabel buvo pastebėjusi anksčiau, 
negu dėdės žodžiai kitiems apie tai pra
nešė. Pamačius atsuktą į save Jasperio 
žvilgsnį ir pajutus karštą jo rankos pa
spaudimą, ji atsistojo ir leido savo aša
roms laisvai riedėti. Pėdsekys paėmė Gė
lojo Vandens ranką ir išėjo su juo laukan. 
Nieko nekalbėdami, jie nuėjo ligi salos 
krašto. Čia Pėdsekys pamažu sustojo.

— Viskas atlikta, Jasperi. Ak, vargšas 
seržantas pabaigė savo žygį ir kaip tik 
per nuodingą mingų ranką. Mes nežinome 
ateities, ir jo likimas šiandien arba rytoj 
gali būti mano arba jūsų likimas.

— O Mabel, kas bus su Mabel, Pėdseky?
— Jūs girdėjot mirštančio seržanto žo

džius; kūdikį jis man paliko saugoti, ir 
tai yra didelis pasitikėjimas; taip, tai yra 
didelis.

— Tai yra tokia pareiga, kurią kiek
vienas jūsų su noru pasiimtų, — atsakė 
jaunuolis su karčiu juoku.

— Aš dažnai manydavau, kad tai pa
teko į netikras rankas. Aš tuo netikiu, 
Jasperi. Bet jei Mabel nori pamatytį vi

sus mano trūkumus ir nekultūringumą, 
tai aš negerai padaryčiau elgdamasis ki
taip, negu manau.

— Niekas jūs nepeiks, Pėdseky, jei jūs 
Mabel Dunham vesite. Niekas jums nieko 
neprikiš, jei jūs norite prispausti prie krū
tinės tą brangų laidą, kurį jums draugas 
paliko.

— Jūs manote, kad niekas nepeiks? 
Apie tai aš pagalvojau. Ne visi gali į ma
ne žiūrėti tokiais bičiuliškais žvilgsniais, 
kaip jūs ir seržanto duktė.

Jasperis staiga sujudo, kaip tas, kurį 
varsto kūno skausmai, bet vėl susivaldė.

— Kartais aš manau, Jasperi, kad Ma
bel myli jus, o jūs mylite ją. Dažnai pa
manau, kad jūs galėtumėt ją laimingesnę 
padaryti, negu aš galiu.

— Nekalbėkime apie tai, Pėdseky. Jūs 
būsite Mabel vyras, o aš, gal būt, paklau
sysiu Kapo patarimo — pabandysiu pasi
daryti vyras; pažiūrėsiu, kas dedasi sū
riuosiuose vandenyse.

Pėdsekys klausė šių žodžių labai nu
stebęs. Paskui pradėjo klausinėti, dėl ko 
Jasperis mano taip daryti. Abudu atsisė
do prie vieno medžio kamieno. Toliau be- 
klausinėdamas Jasperį, Pėdsekys sužinojo, 
kad tas labai mylėjo Mabel, bet buvo per 
daug kilnus, kad šį dalyką aikštėn iškeltų 
Jasperis paaiškino bičiuliui, kad ši meilė 
yra tik jo, nes Mabel Dunham jo nemyli. 
Į Pėdsekio kvočiąnčiųs klausimus, iš kur 

jis tai žino, ar Mabel apie tai klausė, Jas
peris atsakė neigiamai; apie tai su ja jis 
niekad nebuvo kalbėjęsis. Pėdsekys tvir
tino, kad jauni žmonės gali be jokių pri
sipažinimų vienas antrą suprasti. Į * Jas
perio klausimą, ar Pėdsekys iš pačios Ma
bel girdėjo, kad ji jį myli, šis atsakė nei
giamai. Ji sakiusi savo tėvui, kad jam, 
Pėdsekiui, netiksianti. Bet seržantas pas
kui išblaškė jo abejojimus, kilusius dėl to 
pasakymo, sakydamas, kad toks mergai
čių būdas. Ir Mabel motina lygiai tą patį 
buvo sakiusi.

Taip ir pabaigė juodu tą pasikalbėjimą; 
pirmiau turi būti palaidotas seržantas, o 
paskui reikės pakalbėti apie Mabel. Ja 
Pėdsekys turįs ypatingai rūpintis, nes pats 
tėvas jam patikėjo savo kūdikį.

Po pietų seržantas buvo palaidotas di
džiulės vinkšnos pavėsyje. Mabel paleng
vėjo širdis, kai ji leido savo ašaroms lais
vai tekėti. Naktis ir kita diena praėjo ra
miai: niekas niekur nesiruošė, nes vėtra 
buvo tokia didelė, kad Jasperis manė, jog 
plaukti negalima.

Kapitonas Sanglieras paliko salą trečią 
dieną po seržanto mirties, kai nutilo vėjas 
ir vanduo pasidarė ramesnis. Išvažiuoda
mas, atsisveikino su Pėdsekiu. Abudu ger
bė vienas antrą, abudu liko vienas ant
ram mįslė.

(Bus daugiau).
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(Sąjungos centre

'■Jacy.Gos ^Picmijoj.

MŪSŲ ATSTOVAI Į TARPTAUTINĘ SKAUTŲ VADŲ 
KONFERENCIJĄ.

Į rugpiūčio mėn. 9-11 d. įvykusią Hagoje IX tarptau
tinę skautų vadų konferenciją šiemet buvo nuvykęs pats Šefo 
pavaduotojas vyr. sktn. dr. J. Alekna. Be jo dar dalyvavo 
konferencijoje s-gos tarybos pirmijos narys dr. Juška, gar
bės teismo pirmininkas vyr. sktn. K. Ubeika ir s-gos gar
bės gynėjas vyr. sktn. pulk. Kalmantas. Konferencijai pa
sibaigus mūsų delegatai buvo nuvykę į Paryžiaus pasaulinę 
parodą. Šiuo metu jau visi yra grįžę į Lietuvą.
GRĮŽO IŠ AMERIKOS „SKAUTŲ AIDO“ REDAKTORIUS.

„Skautų Aido“ redaktoriaus pavaduotojas vyr. sktn. K. 
Laucius, kuris vyr. sktn. Saulaičiui esant kariuomenėje reda
guoja laikraštį, šio mėn. 17 dieną grįžo iš Amerikos Jungtinių 
Valstybių, kur vadovavo skautų brolijos ten pasiųstai delega
cijai, ir jau eina savo pareigas.

„Skautų Aido“ administracijoj įvyko pasikeitimų. Admi
nistratorius psktn. K. Majauskas nuo birželio mėn. 15 d. 
iš administracijos išėjo, nes gavo valdžios tarnybą. Admi
nistratoriaus pareigas dabar eina administr. padėjėjas Vai
norus.

£^co(ijo« tyriausioj talijoj.

PASITRAUKĖ JŪROS SKAUTŲ SKYRIAUS VADAS.
Vyriausios vadijos jūros skautų skyriaus vadas sktn. Itn. 

P. Labanauskas neseniai išvyko metams į užsienį studi
juoti. Jį pavaduoja vyresnis valtininkas ats. leitn. A. K a n c- 
lyvius. Jūros skautų skyriaus vado padėjėjas pasktn. Ag
linskas išvyko į kariuomenę.

UŽSIENIŲ SKYR. VEDĖJĄ PAVADAVO VYR. SKTN.
A. SAULAITIS.

Brolijos užsienio skyr. vedėjas vyr. sktn. K. Laucius du 
mėnesius laiko išbuvo užsieniuose. Per tą laiką jį pavadavo 
vyr. sktn. A. Saulaitis. Dabar užsienių skyriaus vedėjo pa

reigas vėl eina K. Laucius.
GILWELL KURSUS BAIGUSIŲ SKAIČIUS DIDĖJA.
Į Gilwell kursų skyrių Latvijoje šią vasarą iš Lietuvos 

buvo nuvykę 4 skautai vadai: sktn. V. K i z 1 a i t i s, paskt. 
Giedraitis, sktn. E. Švedas ir sk. vytis Kisielius. 
Labai gera, kad mūsų vadovai stengiasi baigti minėtuosius 
kursus. Artimoje ateityje reikės dabartinius mūsų vadų kur
sus „paversti“ Gilwell kursų skyriumi ir tuos kursus baigu
sieji tada bus labai reikalingi.
Vn SKAUTŲ VADŲ KURSŲ STOVYKLA JAU PASIBAIGĖ.

VII skautų vadų kursų stovykla šiemet įvyko nuo rugpiū
čio mėn. 10 iki 21 d. Pažaislio miške. Stovykla buvo gražiai 
įrengta. Jai vadovavo tarybos pirmijos reikalų vedėjas sktn. 
A. T r i b ė, mokymo dalies vedėjas buvo pasktn. Z a u k a, o 
„ūkio ministeris“ — pasktn. Škėma. Lektoriais buvo vyr. 
sktn. Palčiauskas, Kazakevičius, sktn. Čepas, Kizlaitis, Tribė, 
pasktn. Nesavas, Zauka ir vyr. skltn. Monkevičius.

Kursus lankė 17 skautų vadų. Turint galvoje, kad šie
met visi tuntai stengėsi stovyklauti ir dėl to skautų vadai tu
rėjo dalyvauti stovyklose, galima pasakyti, kad vadų stovyklos 
dalyvių skaičius buvo nemąžas. Malonu pažymėti, kad šių 
metų vadų kursų stovykloje dalyvavo jauno amžiaus skautai 
vadai, kas duoda pagrindo laukti, kad jie bus vadais ilgesnį 
laiką.

GRĮŽO MŪSŲ „AMERIKONAI“ IR „OLANDAI“.
Mūsų skautai, kurie buvo išvykę į Jungtinių Amerikos 

Valstybių skautų stovyklą ir į pasaulinę skautų stovyklą Olan
dijoje, jau sugrįžo. „Amerikiečiai“ grįžo šio mėnesio 17 d., o 
„olandiečiai“ — 24 d., jau baigiant spausdinti šį „Skautų Aido“ 
numerį. Grįžusius brolijos vado vardu pasveikino jį laikinai pa
vadavęs vyr. sktn. K. Laucius. 15 vai. visi organizuotai nuvyko 
į Vytauto Didž. muziejaus sodelį ir uždėjo gėlių puokštę ant Ne
žinomojo Kareivio kapo.

Iš Amerikos dar ne visi sugrįžo. Ten pasiliko sktn. Bulota 
ir skautas vytis Jurjonas. Abiejų laukiama sugrįžtant šiomis 
dienomis. Skautai, kurie buvo Amerikoje, kelionėje išbuvo su 
viršum du mėnesius. Grįždami buvo sustoję Paryžiuje ir Ber
lyne. Būdami Amerikoje, stovyklai pasibaigus, atlankė nemaža 
lietuvių kolonijų ir lietuvių skautų draugoves Baltimorėje ir 
Worcestery. Tarėsi su vietiniais lietuvių veikėjais dėl lietuvių 
skautų organizavimo, visur kvietė lietuvius ir amerikiečius 
skautus atvykti į ateinančių metų mūsų tautinę stovyklą. Iš 
amerikiečių lietuvių parvežė dovanų: mūsų sąjungos Šefui, Vy
tauto Didžiojo universitetui, skautų brolijai ir kt. Daug kam 
parvežė sveikinimų nuo pažįstamų ir giminių. Būdami Ameri
koje patyrė daug įdomių dalykų ir savo įspūdžius jau aprašinėja 
„Skautų Aide“.

Į pasaulinę skautų stovyklą išvykusiems mūsų broliams taip 
pat gerai sekėsi ir jie grįžo kupini įdomių įspūdžių. Stovyklai 
pasibaigus jie per Belgiją nuvyko į Paryžių pasaulinės parodos 
atlankyti. Grįždami buvo sustoję Vokietijoj. Jų kelionės įspū
džius taip pat pasiskaitysime mūsų laikrašty.

(Sės e c įjos ^Dy-ciausioj ^TDadijoj.

LIETUVOS JAUNESNIOJI SKAUTĖ LAIMĖJO TARPTAUTINĮ 
PIEŠIMO KONKURSĄ.

Tarptautinis skaučių biuras išleido viso pasaulio skaučių 
uniformų ir ženklų piešimo knygeles, paskelbė konkursą ir už 
geriausiai akvarele nupieštas knygeles paskyrė premijas. Šiame 
konkurse visu uolumu dalyvavo ir Lietuvos abiejų konkurso 
klasių skautės: iki 11 metų jaunesnės skautės ir iki 16 metų 
skautės. Š. m. birželio mėn. 1 dieną premijų skirstymo komi
sija, kurią sudarė viso pasaulio skaučių vadė Lady O. Baden- 
Powell ir tarptautinio biuro narės, pirmąją premiją paskyrė 
Lietuvos jaun. skautei už tiksliausi ir gražiausi „Piešimo knyge
lės“ užpildymą. Laimėjusi visame skaučių pasaulyje pirmąją 
piešimo premiją yra Šiaulių skaučių tunto III jaun. sk. draugo
vės jaun. skautė Sofija Arvazaitė.

MŪSŲ SKAUTĖS PARYŽIAUS PARODOJE DALYVAVO 
TARPTAUTINIAME SKAUČIŲ LAUŽE.

Šią vasarą būrys mūsų skaučių buvo nuvykęs į Prancūziją. 
Liepos mėn. 24 d. vakare Paryžiuje, pasaulinės parodos aikš
tėje, prancūzės skautės surengė tarptautinį skaučių laužą. Jame 
dalyvavo ir lietuvės skautės, apsirengusios tautiškais rūbais. 
Padainavo lietuviškų dainų ir pašoko porą tautiškų šokių

Liepos mėn. 25 d. mūsų skautės uždėjo gėlių ant Nežino
mojo Kareivio kapo.

Smulkiau apie tai bus parašyta kitame „Skautų Aido“ 
numeryje.

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS ATSTOVĖ TARPTAUTI
NĖJE JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ SKAUČIŲ 

STOVYKLOJE.
Jungtinių Amerikos Valstybių skautės, šiais metais švęs

damos savo įsisteigimo 25 metų sukaktį, nuo rugpiūčio mėn. 9 
iki 25 d. suruošė tarptautinę stovyklą — Camp Andree, Briarchiff 
Manor New York. Vykdydamos savo įsteigėjos Juliette Low 
pageidavimą stiprinti tarptautinį draugiškumą ir bendradarbia
vimą, į šią stovyklą jos pakvietė po vieną skautę iš kiekvienos 
valstybės ir iš Juliette Low fondo paskyrė kiekvienai atitinka
mą sumą pinigų kelionės išlaidoms į Ameriką ir atgal padengti 
ir pragyventi stovykloje. Lietuvos skaučių seserija į šią sto
vyklą išsiuntė vyr. skilt. Jadvygą Pavilanaitę. Netrukus ji 
grįš iš Amerikos ir tada sužinosime, kaip jai sekėsi.

VADOVIŲ MOKYKLOS ŠIŲ METŲ STOVYKLA 
įvyko š. m. liepos mėn. 5-17 d. Pažaislio miške. Stovykloje 
dalyvavo 45 skautės vadovės. Stovyklai vadovavo skaučių se
serijos instruktorė pasktn. O. Ščiukaitė. Be jos, vadovy
bėje dar buvo: vyr. skautė S. Zagrytė (adjutante), pasktn. 
J. Šernienė (ūkio vedėja), pasktn. Bagdonienė (inven
toriaus prižiūrėtoja), pasktn. M. Kuršaitė (laužavedė) ir 
pasktn. Saulaitienė (sanitarė ir krautuvės vedėja).
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Lektoriais buvo žinomi, prityrę skaučių ir skautų vado
vai: vyr. skautn. Barščiauskaitė, sktn. Arminaitė, vyr. sktn. 
Saulaitis, sktn. Milvydaitė, sktn. Matonis, sktn. Barniškaitė, 
pasktn. Zauka, Nesavas, Palubinskaitė, vyr. skautė Kazakaitytė, 
dail. Tamošaitis, pulk. Krikščiūnas, gyd. Kauza ir kiti.

Stovyklą atlankė daug įžymių svečių: dr. Alekna, Latvijos 

skaučių vadė p. Rozenberg, dr. Juška, pulk. Šarauskas, prof. 
Žilinskas, inspektorius Vokietaitis, „Jaunojo Ūkininko“ redak
torius ir kt., kurie dalyvavo paskutiniajame stovyklos lauže.

Mūsų bendradarbės Pilkosios Pelėdos, kuri dalyvavo mi
nėtoje stovykloje, gražiai parašyti stovyklos įspūdžiai spausdina
mi stovyklų aprašymų skyriuje.

Skautų ie skaučių tuntuose

ALYTAUS SKAUTŲ TUNTAS.
Ir dzūkai dalyvavo mūsų pasi

rodymuose prie laužo.
S. m. birželio mėn. 17 d. iš

važiavom stovyklauti. Štovykla- 
vom smėlėtoj Dzūkijoj, prie Li
nelių ežero, Gūdžių miške.

Sesės stovyklavo irgi prie šio 
ežero, apie 400 m nuo mūsų 
stovyklos. Pas jas nutiesėm te
lefono kabelį.

Sekmadienį (VI.20) visi or
ganizuotai dalyvavom Dauguose 
— Senovės Dienos iškil
mėse. Ten, pagerbę savo Šefą, 
pasigrožėję senovinėmis vestu
vėmis, raudomis ir šokiais, ku
pini įspūdžių grįžome stovyklom

Per ištisą stovyklą kas va
karas liepsnodavo laužai. Iš ap
linkinių kaimų, esančių net už 
4-5 km nuo stovyklos, prisi
rinkdavo dideli būriai jaunimo. 
Dažnai galima buvo matyt lau
žo liepsnų nušviestą ir žilo se
nuko veidą, kuris gardžiai juok
davosi, žiūrėdamas į skautų kre
čiamus juokus. Kelis kartus prie 
laužo ir patys dzūkai pasirodė: 
pagriežė, pašoko kazoką, kadri
lių ir kt.

Stovyklos metu buvo suruoš
ta vandens sporto „šventė“, 
nakties žygiai, inscenizuotas 
miško gaisras.

KAUNO „AUSROS“ TUNTAS.
Pirmą syk stovyklavome — ir 

gerai sekėsi.
Kazlų Rūdos „Šarūno“ dr-vės 

skautai šiais metais suruošėm 
pirmąją draugovės stovyklą, ku
rios visi šarūniečiai troškome. 
Stovyklavome nuo liepos mėn. 
23 iki 30 d. Vietą stovyklai pa
sirinkome gražią: šalia upelio, 
aukštokoje kalvelėje, apsuptoje 
gražiomis Kazlų kaimo pušimis. 
Įsitaisėm taip pat neblogai, nors 
stovyklavom pirmą kartą, nes 
įdėjome daug darbo ir sielos.

Stovyklos viršininkas vyr. 
skilt. A.. K u r a s prirengė skau
tukus į III ir II patyrimo laips
nius. Keletas jaunesniųjų skau
tų, davę įžodį, stojo į mūsų eiles

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
Prieniškiai nukonkuravo kau

niečius.
Birželio mėn. 21-28 d. Kau

no Pilies tuntas stovyklavo Pa
žaislio miške. Viso stovykloje 
buvo apie 95 skautus.

Nė nejutom, kaip nuslydo dvi 
savaitės Dzūkijoj: atrodė, kad 
tai praėjo viena ilga, pilna įspū
džių ir malonumų diena tarp 
lieknų pušų ir vakarais rūkais 
besidangstančio ežero...

Skautų stovyklos viršininku 
buvo psktn. Vytautas M a k n i c- 
k a s, skaučių — psktn. Irena 
Bakūnaitė.

Jūrų skautų iškyla.
Pasibaigus stovyklai, jūrų 

skautai išlydėjo „sausokus“, o 
patys VILI išplaukė į vandens 
kelionę. Pradėjo plaukti Varė
ne nuo Kviklionių kaimo ir 
Merkiu, Nemunu, pro Varėną, 
Perloją, Merkinę, Nemunaitį, 
trečios dienos vakarą (VII.4), 
atplaukė patenkinti ir linksmi į 
Alytų. Iš viso nuplaukė apie 
170 km. Kartu plaukė ir du sve
čiai — vilkaviškiečiai jūrų skau
tai: V. M i e 1 i a u s k a s ir St. 
Sidabras. Jie su mumis sto
vyklavo, išlaikė į 3-ią jūrų 
skautų pat. laipsnį ir įsigijo 
praktinių žinių. Iškylai vadova
vo Alytaus eskadros vadas pskt. 
Edg. Rozniekas.

Įdomu, kad jūrų skautai dar 
šią vasarą ketina plaukti į Klai
pėdą, bet ar šis planas „išdegs“, 
tai dar nežinia... Ilgis.

ir tuo padidino mūsų skaičių, 
kuris dar tebėra mažas. Į pasku
tinį laužą atvyko ir dr-vės va
das K. Senkus, kuris pavaiši
no mus stovyklaujančius „zui
kio pyragais“ ir, draugiškai pa
spaudęs kairiąją, palinkėjo viso 
gero skautiškame darbe. Taip 
pat atsilankė ir dr-vės rėmėjai: 
dr. Laucevičius ir Jūrės 
miškų urėdas p. D ė d ė n a s.

Stovykla visi šarūniečiai la
bai patenkinti ir tikisi ateinan
čią vasarą atvykti į tautinę sto
vyklą.

Stovyklavusieji nuoširdžiai 
dėkoja ūkininkui Torkleriui 
už visokeriopą paramą.

Ošė.

Stovykloje daugiausiai dė
mesio buvo kreipiama į draugo
vių įsirengimą ir atitinkantį vie
tos sąlygoms praktišką pasipuo
šimą. Buvo paskirta komisija 
įsirengimui tikrinti. Komisija 

pripažino geriausiai įsirengusią 
ir pasipuošusią XI Prienų drau
govę. Broliškesniam susigyve
nimui, kiekvieną dieną būdavo 
bendri užsiėmimai.

Kas vakarą buvo rengiami 
laužai su įdomiais atskirų drau
govių pasirodymais. Laužus ve
dė skaut. Butauskas, pask. 
Zauka ir pask. V a j e g a. Į 
laužus atvykdavo daug svečių iš 
Kauno ir Pažaislio apylinkių.

Iš žymesnių svečių, aplankiu
sių stovyklą, paminėtini: Šefo

KLAIPĖDOS SKAUTŲ TUNTAS.
Iš vienos draugovės atsirado 

trys!
Vyt. Didž. gimnazijos skau

tų eilės vis didėja. Šį pavasarį 
I-oji „Kęstučio“ dr-vė buvo pa
dalinta į tris draugoves, būtent:

1) I „Kęstučio“ dr-vė (3 skil
tys po 9 skautus). Draugininkas 
sk. vytis psklt. S. Liužinas.

2) „Vytauto“ dr-vė (3 skil
tys po 9 skautus). Draug-kas 
sk. vytis vyr. skilt. T. B r a k s.

KLAIPĖDOS UOSTO TUNTAS.
Trys savaitės Baltijos jūroje.

Lietuvos buriuotojų sąjungos 
rengiamoj kelionėj B klasės bu
riuotojo vardui įgyti, įvykusioj 
š. m. liepos mėn. 1-22 d., daly
vavo iš viso 22 buriavimo mo
kyklos mokiniai, tarp kurių bu
vo 10 jūrų skautų.

Dalyvavusieji plaukime su
prato ir» pamatė tikrą jūreivio 
gyvenimą, nes teko išgyventi 
audras, ypač išvažiuojant iš 
Gotlando salos, Slitės miestelio. 
Audra buvo tokia didelė, kad 
keletas bangų persirito net per 
„Perkūno“ laivo kaminą. Nege
riau buvo ir jachtoms, ypač 
jachtai „Vytis“, kuriai ištrūki- 
nėjo vantai ir teko nekartą lipti 
ant valingo audros metu.

Latvijoj mokiniai dalyvavo 
regatinėse komandose plaukiant 
iš Venspilės į Liepojų ir Liepo
jos trikampėj regatoj. Buriavimo 
mokykla parsivežė 6 laimėjimus, 
kas yra retas dalykas buriavimo 
sporte. Šeštoji dovana gauta už 
plaukiojimo rungtynes Slitės 
miestely.

MARIJAMPOLĖS
Labai pasisekusi skautų 

stovykla.
Šiais metais Marijampolės 

skautai stovyklavo Simno apy- 

pavaduotojas vyr. skaut. dr. 
Alekna ir brolijos vadas vyr. 
skaut. pik. Šarauskas. Sve
čiai labai išgyrė X Dr. V. Ku
dirkos draugovės laužą, kuris 
buvo sukrautas iš nupjautųjų 
medžių kelmų su ilgom šaknim. 
Sakė, kad tokio anksčiau nete
kę matyti nei Lietuvoje nei už
sieny.

Po vasaros atostogų tuntas 
imsis rengtis II tautinei sto
vyklai. T. A.

3) H. Montės dr-vė (3 skil
tys po 9 skautus). Draug-kas 
sk. vytis vyr. skilt. J. S p e r t a- 
1 i s. Dr-vės jau dirba ir renka 
sau po 4 skiltį. Ateityje mano
ma steigti atskirą gimnazijos 
tuntą.

Kęstutiečiai dėkoja buvusiam 
dr-kui psktn. J. Gepneriui 
už jo pastangas ir gerą dr-vės 
vedimą.

S. Liū-nas.

Visur mūsų jūrų skautai pa
sirodė tikrai ištvermingai, nė 
kiek neblogiau už tikruosius jū
rininkus. Visa tai parodo, kad 
mūsų jaunimas daug gali pa
daryti, jei tik yra pasiryžimas. 
Plaukiojant išmokta gerai bu
riuoti, aptarnauti jachtą, takela
žo darbai, irklavimas, įvairūs 
įgulos darbai (kaip šarvuotės ir 
kt.), apsiėjimas su motorine val
tim, regatų eigomis ir t. t. Ki
tiems metams numatoma dar 
didesnės kelionės po Baltiją. 
Mokinių priims iki 13, nes vi
sos įgulos bus apgyvendintos 
jachtose.

Šiame plaukime dalyvavo že
miau išvardinti jūrų skautai: 
vyr. valt. Šefleris, Šarauskas, 
Kličmanas ir Marcinkevičius. 
Valtininkai: Bagdonavičius, Ja- 
nulevičius. Skautai: Žukauskas, 
Gaižutis, Vrublevičius, Linartas. 
Baigusiems buriavimo mokyklos 
B klasės kursą jūrų skautams 
lieka palinkėti, kad jie savo pa
tyrimą perduotų kitiems.

V. Šefleris.

SKAUTŲ TUNTAS.
linkėse, Kalesnykų miške (buvo 
numatyta stovyklavimo vieta 
Ąžuolų Būdoj, bet dėl tam tikrų 
priežasčių pakeista). Drauge su
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skautais stovyklavo ir tuntinin- 
ko pavaduotojas pask. mok. L. 
Klemas; stovyklos viršininku 
buvo vyr. skltn. j. Itn. N a r i n- 
kevičius ir jo pavad. — vyr. 
skltn. Z. Turnevičius.

Stovyklaudami apie dvi sa
vaites gražiuose Kalesnykų miš
kuose ir esant gražiam orui, 
skautai pamatė žavingas Dzūki
jos apylinkes. Aplankė Gilvičių, 
Simno, Dūsios ir Metelių eže
rus; pramoko dzūkiškų dainų, 
susipažino su šio krašto žmonių 
papročiais, išgirdo jų kalbos sa
votiškus niuansus.

Stovyklos tikslas — tai pasi
ruošimas 1938 m. tautinei sto
vyklai. Todėl buvo išeita ir tam 
tikra programa: palapinių sta
tymas ir jų įrengimas bei puo
šimas iš lauko ir vidaus, telefo
nų tiesimas, signalizacija, topo
grafija ir t. t., žodžiu, kas yra 
skautams svarbu. Iš išeitojo 
mokslo skautai išlaikė egzami
nus į aukštesnius patyrimo laips
nius. Išlaikiusieji į trečią paty
rimo laipsnį davė įžodį.

Stovyklos gyvenimą skautai 
paįvairino laužų rengimu ir jų

RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Ką aš sužinojau apie Jurbarko 

skautus.
Atvykus į Jurbarką pirmiau

siai stengiaus aplankyti Jurbar
ko skautų būstinę ir skautų le
liją, kurią sudaro gražiai suso
dintos įvairiaspalvės gėlės. Ji 
yra Kunigaikščio parke. Pa
ėjus parku, iš tolo matyti skau
tiška lelija, papuošta jurbarkie
čio skulptoriaus V. Grybo 
gražiomis vazomis. Tik gaila, 
kad lelija dideliame paunksmy- 

įdomia programa. Laužai susi
laukdavo daug svečių iš Mari
jampolės, Simno ir kitų vietų, 
daugiausia — iš apylinkės. Sto
vyklaujančius visokeriopai pa
rėmė Kalesnykų dvaro centro 
savininkas p. Glatmanas, už 
ką jam skautai labai dėkingi.

Žodžiu, šių metų Marijampo
lės tunto stovykla reikia laikyti 
gana gerai nusisekusia, ir ja 
skautai labai patenkinti.

J. B-tas.

400 kilometrų Nemunu!
Marijampolės jūros skautų 

laivo „Albatrosas“ skautai (10 
asmenų), vadovaujant vyr. valt. 
Juozui Penčylai ir vair. Al
bertui Žibaičiui, liepos 7-19 
dienomis atliko 400 km kelionę 
Nemunu Alytus — Klaipėda. 
Keliauta 5-mis dvivietėmis bai
darėmis. Kelionėje tekdavo ga
na dažnai pasinaudoti ir burė
mis. Visur jūros skautai buvo 
maloniai sutinkami, bet ypač 
juos parėmė a. a. Jonas Lape
nas su šeima, už ką skautai 
jiems yra labai dėkingi.

Zgf. Turnevičius.

je ir nelabai auga pasodintos 
gėlės.

Pasiteiravusi apie skautišką 
veikimą sužinojau, kad berniu
kų draugovė, vadovaujama 
draugininko K o r z a n o, nepa
prastai gražiai veikia. Dažnai 
daromos sueigos ir kiti skautiš
ki užsiėmimai.

Teko girdėti, kad ir sesės 
skautės nesnaudžia. Tikiu, kad 
beviešėdama Jurbarke pamaty
siu ne vieną skautišką laužą.

Skautė K. L.

Garmus. Pasekmes įvertinti 
ir dovanas išdalyti buvo suda
ryta komisija iš gimnazijos di
rektoriaus L a k i c k o, Lietuvos 
banko direktoriaus Galvy
džio ir pradžios mokyklų 
inspektoriaus M. Č a ik a u sk o. 
Dovanėles paaukojo gyd. p. V a- 
ranauskas, p. Galvydis 
ir p. K e r š u 1 i s.

Sportui pasibaigus buvo vai
dinimas: „Paparčio žiedas“, kurį 
skautai ir šauliai labai gražiai 
suvaidino.

Po skautų programos ir inž. 
Garmaus paskaitos buvo dega
mas šaulių Joninių laužas, kurį 
uždegti buvo pakviestas rinkti
nės vadas kap. Matelis.

ŠIAULIŲ RAJONO
Tai bent turėjome svečių 

stovykloje!
Nuo birželio 25 d. iki liepos 

5 d. Šiaulių rajono tuntas su
ruošė stovyklą Nidoje, kurioje 
stovyklavo iš Telšių, Biržų, Ma
žeikių, Klaipėdos, Panevėžio ir 
kitų tuntų skautai, per 120 
skautų.

Stovykloje vyravo ypatingas 
susiklausymas, drausmingumas, 
o be to, rajonas taip gražiai bu
vo išpuoštas, kad atvykusios 
ekskursijos stebėjosi.

Stovyklą aplankė — brolijos 
vadas vyr. sktn. pulk. J. Š a- 
r a u s k a s, Klaipėdos krašto 
gubernatorius p. J. Kubilius,

Poniai 
DUBIENEI,

liūdesio valandoje, mirus jos vyrui, gilią užuojautą reiškia

„Aušros“ Mergaičių Gimnazijos 
Sk. R. Dr. Būrelis.

Laužui įsiliepsnojus, šaulių 
rinktinės vadas kapt. Matelis pa
sakė labai įspūdingą, karštą ir 
gražią kalbą apie Joninių laužų 
reikšmę.

Gegužinė praėjo labai links
moje, skautiškoje nuotaikoje. 
Girtinas darnus skautų veiki
mas su šauliais. Linkėtina Sei
nų skautams ir toliau nenuilsta
mai dirbti savo darbą.

Visą gegužinės programą ve
dė ir organizavo nenuilstami 
Seinų skautų veikėjai p. Vero
nika Matelienė ir inž. Ka
zys Garmus.

Sk. vytis Vyt. Sidabrą.

SKAUTŲ TUNTAS. \ 
karių ekskursija iš 500 asmenų, 
latvių, estų mokiniai, Kintų ug
niagesiai, .vietos vaikų darželis 
ir kit., viso per 1000 svečių.

Be to, į kiekvieno vakaro 
laužą atsilankydavo labai daug 
publikos.

Stovyklos viršininku buvo — 
psktn. J. D i č i u s, o „ūkio mi- 
nisteriu“ — psktn. Pov. M a k š- 
t e 1 a.

Išvykstančius skautus išlydė
jo didelis būrys vasarotojų ir 
vietos gyventojų. Be to, ant 
krantinės vienas pašto tarnau
tojas pasakė gražų atsisveikini
mo žodį.

Marela.

ROKIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Jau garsinant tautinę stovyklą.

Panemunėlio kun. J. Katelės 
draugovė ir skaučių VI-toji 
draugovė š. m. rugpiūčio mėn. 
14 d. vakare, prie Satekšnos 
upės kranto ant gražaus kalniu
ko, kur šnera vėjo draikomos 
beržų garbanos, surengė laužą.

Programa buvo įdomi, ypač 
pasirodymai, garsiną 1938 metų 
tautinę stovyklą. Užtat mūsų

SEINŲ SKAUČIŲ 
Seinų vietininkijos skaučių ge- 

gužinė-laužas.
Seinų skaučių vietininkijos 

skautės pastaruoju laiku pradė
jo rodyti didelį veiklumą. Įvai
rių švenčių proga jos rengia pa
minėjimus, paskaitas, vakarus, 
gegužines ir kitas kultūrines 
pramogas. Todėl nenuostabu, 
kad skaučių skaičius žymiai di
dėja; pritraukiama į savo eiles 
vis naujų narių ir kartu įgyja
ma vis didesnių simpatijų visuo
menėje. Tai nuopelnas vietinin
kės Veronikos Matelienės, 
kuri tikrai su visu nuoširdumu 

publika neapvylė — atsilankė 
gana gausus būrys svečių ir 
smarkiai mums paplojo už dai
neles ir vaidinimėlius.

Satekšnos sūnus.

Redaktor. prierašas. Laužas 
įvyko VIII.14, o korespondenci
ja buvo parašyta ir išsiųsta re
dakcijai VIII.16. Taip turėtų da
ryti visi bendradarbiai.

VIETININKIJA.
ir atsidavimu dirba su skau
tėmis.

Kadangi daugumas Seinų 
vietininkijos skaučių yra netur
tingos ir negali ne tik vasarą 
išvažiuoti kur nors stovyklauti 
ar iškylauti, bet neturi lėšų ir 
uniformas įsigyti, tai vietinin
kės rūpesčiu, padedant šauliams, 
netolimam nuo Lazdijų miške
lyje buvo surengta didelė gegu- 
žinė-laužas su įdomia programa.

Gegužinė buvo pradėta ko
miškuoju sportu, kurį pravedė 
p. V. Matelienė ir skautų rėmė
jas apskrities inžinierius Kazys

Šiaulių Tunto II-os „Pajautos“ dr-vės sesei

JADVYGAI DAUKNYTEI,

dėl mylimos motutės mirties nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

II-os „Pajautos“ dr-vės V-ji 
„Snieguolių“ skiltis.

PADĖKA.
Visiems, kurie atsiliepė į skautišką šaukimą ir gausiomis 

aukomis padėjo įvykdyti sumanymą gražia lenta pažymėti žu
vimo vietą skauto vyčio Stasio Niemčinavičiaus ir jūros 
skauto Jurgio Garmaus, ir visiems, kurie savo dalyvavimu 
lentos atidengime pagerbė žuvusius, o ypatingai Jo Ekscelen
cijai Klaipėdos krašto Gubernatoriui ponui Kubiliui, sutiku
siam asmeniai lentą atidengti, Klaipėdos uosto direkcijai už su
teiktą paramą lentą įmūrijant, brolijos vadui pulk. Baraus
kui, kopų inspektoriui ponui Merkeliui ir Klaipėdos uosto 
tunto tuntininkui sktn. Labanauskui, iniciatorių vardu ta
riu skautišką ačiū.

Inž. M. Chmieliauskas.
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Psktn. D. Venclauskaite

Su škot&m musą tėuyf'i&įe.
Brolio akyje lengva pamatyti krislą, o savojoj sunku pastebėti ir rąstą 

— neveltui sakoma. Kiekviename numery vis primename bendradarbiams, 
kad nesivėluotų siųsti įvykių aprašymus, o tuo tarpu patys spausdiname 
pasktn. D. Venclauskaitės įspūdžius, kuriuos ji patyrė keliaudama 
... pereitą vasarą gražiajame mūsų pajūry ir žavinguosiuose Aukštaičiuose 
su dviem škočių skaučių vadovėm — p. Paterson ir p. Balantyne.

„TURĖSITE SVEČIŲ IŠ ŠKOTIJOS“.

Įpusėjus vasarai pranešė: turėsite sve
čių iš Škotijos! Tai tikrai įdomi naujiena.

Kas vasarą, gyvendami Palangoje, tu
rime įvairių svečių. Iš savo „Klumpakojo“ 
(taip vadiname savo namą Palangoje) be
veik kas savaitę traukiame į įvairias ke
liones po mūsų kraštą — pajūrį, žemai
čius. Bet kad su tolimosios Škotijos atsto
vėm iš čia keliaučiau, ir dar į Aukštai
tiją, tai man niekada į galvą neatėjo to
kia mintis. O keliauti, ir dar labai įdo
miai, teko. Ta proga susidarė jūrų skau
čių vadovėm — p. Paterson ir p. Balan
tyne — iš Škotijos atvykus pažiūrėti Lie
tuvos, apie kurią jos buvusios girdėjusios. 
Man buvo itin smagu tas viešnias lydėti 
po gražiausias mūsų tėvynės vietoves — 
pajūrį ir Aukštaičius.

ATVYKSTA.
Greit atėjo ta diena ir mūsiškių būrys 

nugužėjom į autobusų stotį pasitikti vieš
nių iš Škotijos. Jau prietemoje autobusas 
jas atvežė. Sutikus viešnias, reikėjo „su
tikti“ ir jų lagaminus, kurie nebuvo jau 
taip lengvi. Tą valandą didžiavaus, kad 
iš pat mažų dienų mėgau gerti pieną ir 
nevengiau kad ir sunkaus darbo: tos jė
gos, kurių turiu taip įgijusi, škočių laga
minams kilnoti labai pravertė.

Pirmoji sustojimo vieta, taip sakant, 
išeities taškas, buvo mūsų „Klumpakojis“. 
Čia, pavakarieniavę, pradėjome svarstyti, 
kur geriausia patarti viešnioms apsistoti. 
Papasakojom apie visus geriausius Palan
gos vasarnamius ir pensijonus, ir kuo 
smulkiausiai, bet viešnios nebuvo pakan
kamai patenkintos. Pagaliau atviriau pra
sitarė norinčios pensijone turėti vonias. 
O tas dalykas Palangoje ne taip lengvai 
randamas. Tat šiaip gera Palangos va
sarvietė ne visada gali patenkinti dides
nius svetimšalių reikalavimus.

Kalba apie vonias nukrypo į kalbą 
apie mūsų pirtis. Viešnios pirtimis labai 
susidomėjo, o jei dar pridėsime jų didelį 
domėjimąsi mūsų kryžiais, liaudies dirbi
niais ir kaimu, ir čia bematant susidarė 
mūsų ekskursijai planas.

Pirmiausia aplankėm pajūrį.

PAJŪRIU NUO ŠVENTOSIOS 
LIGI NIDOS.

Kelionę visu pajūriu — Šventoji, Pa
langa, Klaipėda, Juodkrantė, žvejų kai

mai, Nida — atlikome dviračiais. Kas mū
sų skautų-čių čia lankės, žino, koks ža
vingai gražus pajūrio kraštas! Viešnios 
čia, kaip ir kitose mūsų kelionėse, viskuo 
domėjos, užsirašinėjo, fotografavo ir t. t.

Viešnias lydėjome mudvi su mano se
serim, Zisa. Kelionė pajūriu ją pavargino 
ir, grįžtant iš Nidos, susirgusi Zisa nuvy
ko į namus, o jos vietoje toliau keliavo 
skautė G. Jochelsonaitė.

Įdomiam mūsų pajūrio kampelyje — Prei
los žvejų kaime.

NEĮDOMŪS ŠIAULIAI — ĮDOMŪS!

Mes, šiauliečiai, skundžiamės esą Šiau
liai visai neįdomus miestas, nieko čia nė
ra. Mūsų viešnios ir čia rado nemaža ori
ginalios lietuvių kultūros kūrybos.

Iš Klaipėdos naktiniu traukiniu atsi
dūrėm Šiaulių stotyje, kur laukė sk. vy
čio kap. Kamarausko parūpinti gražūs 
arkliai su puikiu vežimu. Sekančią dieną 
tuntininkas vyr. sktn. K. Ubeika parūpi
no automobilį; tai leido aplankyti įdo
mesnes Šiaulių apylinkių vietoves.

Apžiūrėjome Šiaulių bažnyčią, „Rūtos“

Viešnios iš Škotijos 
— Miss Paterson 
ir Miss Balanty
ne — svečiuose pas 
p. Venclauskius Pa

langoje. 

saldainių fabriką (čia viešnios buvo pa
vaišintos saldainiais), kitas miesto įžyme- 
nybes, garsųjį Pilies (kryžių) kalną. Labai 
gaila, kad žymiausias mūsų muziejus liko 
neaplankytas, nes jis buvo remontuojamas.

Į AUKŠTAIČIUS.

Iš Šiaulių vykome į Panevėžio apskri
tį,. į Troškūnus, kur mūsų pažįstami p. 
Maneikai jau laukė savo ūkyje. Radvi
liškyje sesėms iš Škotijos įkalbėjau bent 
dalį savo sunkių lagaminų palikti baga
žo apsaugon.

Iš stoties į p. Maneikų ūkį nuvažiavo
me dviem vežimais; ne visai lygūs ir kiek 
akmenuoti keliai tarpais priversdavo links
mai mus nusijuokti. Šeimininkė, puikiai 
mokanti kaimo ruošą, mūsų jau laukė. 
Viešnioms patiko išmarginta lietuviško 
ūkio klėtis, kurioje jos džiaugdamos ga
lėjo miegoti, ne toli javų, obuolių, me
daus ir kitų ūkio gėrybių. Aplankėme kai 
kurias charakteringas kaimo sodybas, 
apžiūrėjome senąsias dūmines pirkias. 
Vakare buvom pakviestos į pirtį. Viešnios 
nesuprato, kaip visos drauge eis pirtin, 
ir p. Paterson pasisakė eisianti viena. 
Bet mūsų gera nuotaika patraukė ir ją 
eiti pirtin, kaip priimta čia pagal papro
čius, su visom kartu. Mūsų viešnios ti
kino, kad pirtis yra kur kas geriau, kaip 
vonia.

Kitą rytą mus priėmusi šeimininkė 
pusryčiams, tarp kitų valgių, patiekė ir 
blynų; tokių dalykų viešnios nebuvo ra
gavusios ir juos labai nedrąsiai ėmė, bet 
paskui jie buvo tinkamai įvertinti.

Iš Troškūnų į Anykščius važiavome 
arkliais, pakelyje matėm gražius to kraš
to laukus, kaimus, o mūsų palydovai vy
rai savo stipriais balsais tinkamai atsto
vavo liaudies dainų meną.

Anykščiuose aplankėm vysk. Bara
nausko klėtelę.

Skubėdamos siauruoju geležinkeliu 
nuvykom į Uteną, iš čia į Zarasus. Toj 
kelionėje labai pravertė p. Maneikienės 
įdėtas paviržis: ragaišis, medus, deš
ros ir t. t.

ZARASUOSE.

Atvažiavom vakare, tamsu, mat, su
gedusi elektra. Tik rytą galėjom iš
vysti tikrąjį Zarasų grožį, kurį ir aš 
pirmą kartą mačiau. Nieko pati nežino
dama, ką viešnioms rodyti, kur eiti, krei
piaus į policiją. Nuo tos valandos mes 
jautėmės, kaip namie. Mus globojo poli
cijos vadas p. Zaleskis; jis suvedė mus 
su skautų vadovybe; p. Buzelienė, kal
banti angliškai, atidengė viešnioms dar 
ryškesnį šio krašto gamtos grožį. Aplan
kėm muziejų, skautų kalną ir k.' vietas. 
Jau sakiau, kad viešnios yra jūrų skaučių 
vadovės. Jūs gal nustebsite, kad jos ne-
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Troškūnuose pas p. Maneikienę.buvo plaukusios baidare. Zarasų skautai čia joms atidengė baidarėmis plaukimo malonumo paslaptį. Vakarą praleidom pas p. Buzelius.Kitą rytą Rokiškio tuntininkas v. sk. V. Rozmanas atsiuntė didelį automobilį, kuriuo mes galėjome važiuoti į Rokiškį. Didelio Zarasų. skautų-čių būrio lydimos išvykome į Rokiškį. Pakeliui sustojome Stelmuižėje, kur apžiūrėjome seniausį Europoj ąžuolą. Obeliuose mus sutiko skautai-ės ir viešnias apdovanojo gėlėmis ir lietuviškomis juostelėmis; pas skautų vadovą p. Nemicką radom gerus pusryčius, kurie tuo laiku buvo itin reikalingi.ROKIŠKYJE TIKRA ŠVENTE.Čia buvom tikrai iškilmingai priimtos, ir viešnios Rokiškyje rado labai daug įdomaus ir naudinga jų studijoms apie Lietuvą.

Su Rokiškio skautėmis; viduryje viešnios ir vyr. sktn. Rozmanas.

Jūs žinote, kad keliaujant vis jauties alkanas, tai labai nesistebėkite, jei mano įspūdžiuos kalbama apie valgymą. Nuo to pradėsiu ir viešėjimą Rokiškyje. Pirmiausia buvo pietūs (ir kokie pietūs!) pas vyr. skaučių skyriaus vadą p. Muralytę. Čia dalyvavo v. sk. Rozmanas, dr-kė Tipe- 

Gražieji mūsų 
Zarasai

lienė, skautų-čių globėjai p. inž. Litas su ponia, p. Žilinskienė ir k.Didelįo skaučių būrio lydimos apžiūrėjome bažnyčią, muziejų, parką ir modernišką ligoninę. Man niekad nebuvo atėjusi mintis parodyti ligoninę, ir po to aš labai džiaugiaus, kad tuntininkas ten nuvedė. Vakare buvom prieglaudoje, kurioj beveik visi vaikai yra skautai-ės; o kokia puiki jų nuotaika. Jie gražiai dainavo, deklamavo ir žaidė. Viešnioms dovanojo savo darbelių. Apžiūrėjome prieglaudos dirbtuves ir vaikų darbus. Mes visos buvom labai nustebintos; viešnios stačiai žavėjosi. Apleisdamos Rokiškį, jos jautės viską mačiusios.KELIONE BAIGTA.Čia baigėsi mūsų kelionės lankymo vietos.Viešnios džiaugėsi tiek daug mačiusios, žavėjosi Lietuvos gyvenimu ir gražiu lietuvių nuoširdumu, kurio visoj kelionėj tiek daug patyrė. Jos su ašarom akyse dėkojo visiems, kurie joms parodė tiek daug nauja ir širdingumo. Jų susijaudinimas veikė ir mane, kai aš galvojau, kad jos yra ramios ir nesentimentalioę anglų kultūros ir griežto škotų tautinio charakterio dukterys.Iš savo pusės ir aš jaučiuos turinti pareigos dėkoti visiems, kurie mūsų kelionę visaip parėmė. Tik jų padedama, 

galėjau retoms viešnioms iš Škotijos parodyti tikrąsias mūsų krašto vertybes.Ta proga broliams sesėms skautams- ėms linkiu gero pasisekimo šią vasarą keliauti gražiojoje mūsų tėvynėje, ją vis labiau pažinti ir džiaugtis jos gyvenimu.

K. Pr. Inčiūra.

Lietuva be Maironio
(5 metų Maironio mirties sukaktuvių 

proga).

Kada poėta eina 
į kapą be laiko, 
gamta pradėtą dainą 
ir kvapą sulaiko.

•Už Raseinių ant Dubysos 
saulė jau dienoja;
grėbia šieną sesės visos, 
taip liūdnai dainuoja...

Tyli skardis apsiblausęs, 
mąsto žalias klonis, 
raibos gėlės medžių klausias: 
„Kur gi mūs Maironis?“

Tyros ašaros štai byra, 
rasos, kaip karoliai, 
i gelmes žilvyčiai svyra, 
verkia mūsų broliai.

Blaškos vėjas, drumsčia upės 
veidą krištolinį;
Jūros, Nemuno, Šešupės 

vandens dainių mini.

Ir Neris vingiuoja, plaukia 
tarp žaliųjų klonių;
daineles artojai traukia, 
gėrisi Maironiu.

Paukščių chorai gieda, suokia, 
taip gražiai dainuoja, 
betgi dainius ten pro Luokę 
jau nebevažiuoja...

Niekas, niekas ir Žarėnuos 

jo jau nebelaukia...
Tiktai laikas: metai, dienos 
skrenda, bėga, plaukia...

Ir tik vėjai pro Raseinius 
pralekia, pradunda, 
bet sparnus sudėjęs dainius 
jau nebepabunda...

Išsipildė jo svajonės: — 
štai nauja gadynė!
Tad, jau baigusi keliones, 
ilsisi krūtinė...

Ji jau miega iškentėjus 
kančią begalinę, 
amžinai susižavėjus 
dangiška mėlyne.

Tik tos godos, tik tos dūmos, 
sielose atgiję, 
ir lūšnelėse ir rūmuos* 
tęsia savo giją...

Sesių žygiai, brolių šuoliai, 
kraštas sužydėjęs 
mini dainių ligi šiolei, 
skelbia jo idėjas.

Sesės grėbia: juda klonis, 
stygų balsas girdis;
ir kai suskamba Maironis, — 
jaudinasi širdys...
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MES RUOŠIAMĖS 
SAVO 

TAUTINĖMS 

STOVYKLO M S

Brolija
Į TAUTINĘ STOVYKLĄ ATVYKS TARPTAUTI

NIO SKAUTŲ BIURO DIREKTORIUS!
Mūšy delegatai tarptautinėje skautų vadu kon

ferencijoje Olandijoje buvo susitikę su tarptautinio 
skautų biuro direktoriumi p. Hubertu Marti
nu ir pakvietė jį atvykti į mūsų jubiliejinę tautinę 
stovyklą. P. Martinas kvietimą priėmė ir atvykti 
pažadėjo. Pirmą syk jis Lietuvoje lankėsi 1934 me
tais, vykdamas į Latvijos skautų tautinę stovyklą. 
Tada jis Lietuvoje išbuvo tik trejetą dienų. Tokio 
aukšto skautų vado pasižadėjimas atvykti į mūsų 
stovyklą mums yra didelė garbė.
KAS IŠ UŽSIENIO SKAUTŲ ATVYKS Į TAUTINĘ 

STOVYKLĄ.
Į brolijos vyr. vadijos užsienio skyriaus kvietimą 

užsienio skautams atvykti į mūsų tautinę stovyklą 
jau atsiliepė Švedijos ir Čekoslovakijos 
skautai. Švedai patys ateinančiais metais turi tau
tinę stovyklą, tačiau vistik tikisi galėsią atsiųsti kad 
ir nedidelę delegaciją. Čekoslovakijos skautai jau 
dabar pažadėjo tikrai atsiųsti reprezentacinį vienetą.

Pats laikas pradėti mokytis svetimųjų kalbų ir 
ruoštis tinkamai priimti savo brolius iš užsienių.

IR JAUNIEJI SKAUTAI STOVYKLAUS 
TAUTINĖJE STOVYKLOJE.

Jaunieji skautai tautinėje stovykloje galės sto
vyklauti visą laiką arba tik penkias dienas. Jie sto
vyklaus su savo tuntais arba vietininkijomis. Jeigu 
jaunųjų skautų yra skautų draugovėse, jie stovyklaus 
su savo draugovių skautais. Už stovyklavimą jau
nieji skautai mokės po 19 litų, o jei stovyklaus tik 5 
dienas — 12 litų. Jaunųjų skautų stovyklavimo pro
grama netrukus bus nustatyta ir išsiuntinėta tun- 
tininkams.

PARUOŠIAMIEJI DARBAI TAUTINEI 
STOVYKLAI.

Tautinės stovyklos vadi jo j vyksta intensyvus 
pasirengimas besiartinančiai tautinei stovyklai. Šiuo 
metu kap. Uždavinys daro stovyklos vietos to
pografinę nuotrauką. Kaip tik nuotrauka bus pada
ryta, tuoj bus paskirstyta stovyklos vieta atitinka
mais rajonais, išvesti keliai ir nustatytos vietos 
įvairioms įrangoms. Stovyklos vieta (apie 30 ha) 
yra labai įdomi: tarp kalnų kalnelių stiebiasi į pa
danges didžiulės pušys ir eglės, o jaunos pušelės puo
šia visą mišką. Aplinkui stovyklą driekiasi didingas 
Nemunas, o žavingi jo krantai apaugę medžiais ir 
krūmais.

Ir mes, skautai, renkimės tautinei stovyklai, kad 
galėtume visi susirinkę pasidžiaugti žaliuojančių 
pušų ir banguojančio Nemuno žavinga aplinka.

TAIP TURĖTŲ DARYTI VISI VADAI!
Liepos mėn,-19—21 d. Šiaulių miesto skautų III 

D. L. K. „Kęstučio“ draugovės buvę vadai tarėsi. Po
sėdyje dalyvavo — psktn. Vacį. Žigas (III-sis d-kas, 
dabar Kauno raj. vad. sekretorius); sk, vyt. Šutas 
(II-sis d-kas); sk. vyt. Kl. B ube lis (VI-sis d-kas); 
vyr. skltn. Petraitis (VlII-sis); vyr. skltn. Itn. V. 
D i m i n s k i s (XI-sis); vyr. valtn, B. Laurinavi
čius (XII-sis) ir psktn. V. Jūras (XIII-sis ir da
bartinis d-kas).

Ta proga, daugiausiai d-vei pasidarbavęs drau
gininkas — psktn. V. Žigas išrinktas d-vės garbės 
nariu. Prie d-vės įsteigtas buvusių d-vės vadų rėmė
jų - globėjų būrelis, kurio tikslas rūpintis draugovės 
finansine ir dvasine padėtimi.

Į tautinę stovyklą d-vė savo turimomis lėšomis 
išleis 10 skautų (į tunto suruoštą Nidoje stovyklą taip 
pat išleido 10 skautų), o sk. vyt. P. Šutas — 4; 
psktn. Ž i g a s ir Itn. D i m i n s k i s po 2; sk. vyt. Pet
raitis ir vyr, valtn. B. Laurinavičius po 1 
skautą, o B u b e 1 i s jau tautinės stovyklos fondan 
įnešė 30 lt. Be to, nutarta 1939 m. minėti 15-kos me
tų d-vės gyvavimo sukaktį,• kurioje dalyvautų visi 
buvę d-vės vadai bei skautai.

Tarp kitko, dabartinis draugininkas painformavo 
apie dabartinę d-vės padėtį. Marela.

Seserija
JAU SUDARYTA STOVYKLOS VYRIAUSIOJI 

VADIJA.
Tautinės stovyklos vyriausioji vadija jau sud^ 

ryta. Jos sudėtį paskelbsime vėliau. Stovyklos vir
šininke sutiko būti buvusi Lietuvos skaučių vadė/ 
dabar tarybos pirm, narė p. Čiurlionienė.-

STOVYKLA BUS NE KLEBONIŠKY, BET 
PAŽAISLY.

Stovyklą buvo anksčiau manoma rengti Klebo- 
niškio miške, bet gerai apsvarsčius šį klausimą pri
eita išvados, kad visais atžvilgiais bus patogiau sto
vyklauti Pažaislio pušynuose.

STOVYKLOS MOKESTIS — 20 LITŲ.
Tautinės stovyklos mokestis nustatytas 20 litų 

už 14 dienų. Stovykla tęsis nuo liepos mėn. 8 iki 
21 d. Taigi skautės stovyklaus ilgiau kaip skautai.

ŠIOS VASAROS SKAUČIŲ STOVYKLŲ 
LANKYMAS.

Šios vasaros skaučių stovyklas lankė stovyklos 
rengimo komiteto ir vyriausios stovyklos vadijos na
rės, teikdamos patarimų ir nurodymų būsimos tauti
nės stovyklos reikalais.
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UŽSIENIŲ SKAUTAI PAKVIESTI I TAUTINĘ STOVYKLĄ.
Apie vidurį birželio mėnesio užsienių skyrius išleido gau

siai iliustruotą prospektą, kuriuo kviečiami užsienių skautai 
ateinančiais metais atvykti į skautų tautinę stovyklą. Pro
spektas atspausdintas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Pavadavęs užsienių skyriaus vedėją vyr. sktn. Saulaitis 
išsiuntinėjo visoms skautų organizacijoms oficialų kvietimą at
vykti į mūsų tautinę stovyklą, sykiu nusiųsdamas ir po keletą 
egzempliorių minėtojo prospekto. Be to, minėtąjį prospektą 
nusivežė mūsų reprezentaciniai vienetai į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Olandiją ir ten jį platino tarp skautų.

PASAULINIS VYČIŲ SAMBŪVIS IR X TARPTAUTINĖ 
SKAUTŲ VADŲ KONFERENCIJA ĮVYKS 1939 METAIS 

ŠKOTIJOJE.
Pasaulinis vyčių sambūvis, kaip ir pasaulinė skautų sto

vykla, įvyksta kas ketveri metai taip, kad tarp vyčių sambūvio 
ir skautų stovyklos būtų dviejų metų tarpas. Pav., priešpaskuti
nė pasaulinė skautų stovykla įvyko 1933 metais Vengrijoje, o 
vyčių sambūvis — 1935 metais Švedijoje. Skautų stovykla įvy
ko šiemet, o vyčių sambūvis įvyks 1939 metais. Kita pasaulinė 
stovykla įvyks 1941 metais.

Tarptautinė skautų vadų konferencija įvyksta kas dveji 
metai — vyčių sambūvio ir skautų stovyklos metu. Šiemet 
konferencijoje buvo svarstomas klausimas, kur turi įvykti se
kantysis vyčių sambūvis. Kvietė trys šalys: Anglija, Lenkija ir 
Norvegija. Dauguma balsų nutarta priimti Anglijos skautų są
jungos kvietimą sušaukti 3-ąjį pasaulinį vyčių sambūvį Škoti
joje. Kur įvyks kita pasaulinė skautų stovykla, bus nutarta 
1939 metų skautų vadų konferencijoj. Kokioj vietoj ir kuriuo 
laiku įvyks vyčių sambūvis, bus pranešta vėliau.

Škotus mes gerai pažįstame iš anekdotų apie jų taupumą. 
1939 metais turėsime progos 'patys įsitikinti, kiek tie visi pasa
kojimai apie škotų būdą teisingi.

PERRINKTAS TARPTAUTINIS SKAUTŲ KOMITETAS.
Šią vasarą tarptautinėje skautų vadų konferencijoje buvo 

renkamas naujas tarptautinis skautų komitetas, kuris yra aukš
čiausias viso pasaulio skautų vykdomasis organas. Perrinkti 
visi Senieji komiteto nariai. Tokiu būdu jį dabar sudaro: ma
joras W. de Bonsteten (šveicaras), lordas Hampton (anglas), 
Walter W. Head (amerikietis), grafas Y. Hutara (japonas), ma

joras Ebbe Lieberath (švedas), grafas Henri Marty (prancūzas), 
kunigas H. Moller-Gasmann (norvegas), dr. T. Strumillo (len
kas) ir grafas Paul Teleki (vengras).

Tarptautinio skautų biuro direktoriumi ir toliau palieka p. 
H. Martin. , ",
PRINCAS GUSTAVAS ADOLFAS — TARPTAUTINIO SKAU

TŲ KOMITETO GARBĖS PREZIDENTAS.
Švedijos sosto įpėdinio sūnus princas Gustavas Adolfas šį 

pavasarį buvo išrinktas tarptautinio skautų komiteto garbės pre
zidentu. Šio komiteto pirmininku yra pasaulio skautų šefas 
lordas Baden-Powelis.

Mūsų laikraščiuose šiomis dienomis pasklido žinia, kad 
princas Gustavas Adolfas numatomas skautų judėjime lordo 
Baden-Powelio įpėdiniu. Kiek ši žinia tikra, sunku pasakyti, 
tačiau negalėtų pasakyti, kad tai negalimas dalykas. . Princas 
Gustavas Adolfas yra labai malonus žmogus. Mes, lietuviai, pui
kiai jį prisimename iš 1935 metų vyčių sambūvio, kada matėme 
jį padavinėjant mūsų skautams iš sunkvežimio našulius.

Kaip rašo anglų skautų biuletenis „Boy Scouts Weekly 
News Bulletin“, pasaulinėje skautų stovykloje Olandijoje vienas 
iš populiariausių stovyklos dalyvių buvo princas Gustavas Adol
fas, kuris vadovavo Švedijos skautams stovykloje. Jis drauge 
su savo skautais stovykloje miegojo, drauge maitinosi ir gyvai 
dalyvavo visame stovyklos gyvenime. Princas Gustavas ^Adolfas 
skautybe labai seniai domisi ir aktyviai dirba. Jis yra Švedijos 
skautų sąjungos pirmininkas. 1935 metais jis baigė Gilwell 
kursus Anglijoje.

KIEK DABAR PASAULYJE SKAUTŲ?
Pagal paskutiniuosius statistinius duomenis, kuriuos šiemet 

surinko tarptautinis skautų biuras, dabar visame pasaulyje yra 
2.812.074, kurie yra 49 įvairiose pasaulio šalyse.

Pirmoji skautų registracija buvo įvykdyta 1922 metais. 
Tuomet buvo 1.019.205 skautai 32 šalyse. Nuo to laiko iki šiol 
šis skaičius patrigubėjo. Iš Europos kraštų skautų nėra tik 
Albanijoj, Italijoj, Sovietų Rusijoj ir Vokietijoj. Daugiausia 
skautų (apie 1,4 milijono) yra Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Šių metų pasaulinėje stovykloje Olandijoje dalyvavo skautai iš 
33 kraštų, tarp jų ir lietuviai.

Per paskutiniuosius dvejis metus skautų skaičius visame 
pasauly padaugėjo 340.060 skautų. , •

Dėmesio! Svarbūs pranešimai!
ABITURIENTAMS.

Į Prekybos Institutą Klaipėdoje pri
imami baigusieji aukštesniąją arba jai 
tolygią mokyklą. Norintieji įstoti turi pa
duoti iki rugsėjo mėn. 15 d. prašymus 
rektoriaus vardu ir prie prašymo pridėti:

1. aukštesnės mokyklos baigimo ates
tatą ir jo nuorašą,

2. gimimo metrikus,
3. sveikatos liudijimą,
4. autobiografiją,
5. 3 fotografijas (paso formato).
Dokumentus siųsti adresu: Prekybos 

Institutas, Klaipėda. Imatrikuliacijos aktas 
įvyks rugsėjo mėn. 21 d.

Prekybos institute mokesčiai už moks
lą yra šie: imatrikuliacijos mokestis 25 lt, 
semestrinis mokestis už mokslą 100 lt, se
mestrinis mokestis už praktikos darbus 
25 lt, studentų atstovybės reikalams per 
metus 5 lt.

Nepasiturintieji studentai nuo semes
trinio mokesčio atleidžiami. Taip pat ne
pasiturintiems studentams nuo antro se
mestro skiriamos stipendijos.

Studentui pragyvenimas Klaipėdoje 
kaštuoja apie 70 —100 litų mėnesiui.

Mokslas prekybos institute išeinamas 
per trejis metus. Tretysis kursas yra spe
cialus ir padalinamas į tris skyrius: pre
kybinį, bankinį ir konsuliarinį. Studentai 
savo noru trečiaisiais mokslo metais pa
sirenka specialųjį skyrių.

Studentai pirmais ir antrais mokslo 
metais atlieka 2 mėnesių praktiką įmo
nėse, kuri yra apmokama. Tuo būdu jie 
praktiškai susipažįsta su įmonės darbu.

Darbo galimumai baigusiems studen
tams yra platūs. Baigusieji gali dirbti vi
daus ir užsienio prekyboje, pramonėje, 
bankuose, draudimo bei transporto įmo
nėse ir administracijos ekonominėse ša

kose. Gerėjant ekonominei būklei ir ple
čiantis ūkiškai veiklai, ūkiui bus reika
lingas dar didesnis paruoštų prekybinin
kų skaičius.

DINGĘ LIUDIJIMAI.
Kelmėje 1935 m. rugsėjo mėn. 21 d. 

pamestas Raseinių tunto Dr. J. Basanavi
čiaus dr-vės skauto Viktoro Puodžiūno 
skauto liudijimas Nr. 3291, išduotas Ra
seinių tunto tuntininko 1935 m.

ESPERANTININKAMS.
Skautai, kurie yra susidomėję ir 

pageidauja plačiau susipažinti su tarp
tautine esperanto kalba, gali gauti' ne
mokamai apie esperanto k. prospektus 
parašę laišką šiuo adresu: Marijampo
lės Esperantininkų Skyriui, Marijam
polė, Vytauto g. 71.

Zgf. Turnevičius.
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TELEFONUOS PAGRINDAI
Omo dėsnis.

Tas dėsnis nustato santykį tarp elek- 
tr o varės jėgos, srovės ir varžos. Srovės 
stiprumas didėja kylant elektrovarei jėgai 
ir mažėja augant varžai. Žinant du iš 
paminėtų dydžių, galima apskaičiuoti tre
tįjį.

Pagrindinė srovės formulė yra tokia:
E

1 =----- ,
R

kur I — srovės stiprumas amperais,
E — elektrovarė jėga voltais, 
R — grandinės varža omais.
Iš čia

E
E = I x R; R =----- .

I
Srovės atsišakojimas.

Jei pakely srovė sutinka atsišakojimą, 
tai ji išsidėsto šakose proporcingai jų var
žoms, t. y. kuo didesnė šakos varža, tuo 
mažesnė pateks į ją srovė ir atvirkščiai.

Įsivaizduokite sau ilgą, storą vamzdį, 
kuriuo bėga vanduo. Vienas vamzdžio ga
las užtaisytas. Užtaisytame vamzdžio gale 
prijungti du vamzdeliai nevienodo dia
metro (storumo). Aišku, į storesnį vamz
delį eis daugiau vandens nekaip į plones
ni, nes pirmojo — didesnė kiaurimė, todėl 
sienelės mažiau varžo vandens tekėjimą. 
Kitame vamzdely vandens srovelė bus 
mažesnė.

Garsas.
Daugelis, manau, esate buvę prie ty

laus ežero krantų ir ne vienas bandėte 
mesti akmenį į jį. Vos akmuo pasinerda
vo, kaip iš tos vietos iškildavo eilė apskri
tų bangų. Kodėl taip atsitinka, iš kur tos 
bangos atsiranda? Atsakymas paprastas: 
krisdamas akmuo užgauna vandens dale
les, kurios prasiskirdamos stumia greti
mas vandens daleles, tos savo ruožtu se
kančias ir tokiu būdu smūgis bangų pavi
dale eina tolyn ir tolyn, kol visiškai nu
silpęs „užgęsta“.

Panašiai vyksta ir su oru. Stygos, už
gautos oro dalelės, susiduria su gretimo
mis oro dalelėmis, tos dar su kitomis ir 
tokiu būdu gimsta bangos. Tos bangos at
simuša į mūsų ausies būgnelį ir mes gir
dime jų virpėjimą. Tokios oro bangos va
dinasi garso bangomis. Garso bangos 
sujudina ne tik orą, bet ir kitus pakeliui 
sutinkamus kūnus. Pav., kabanti gitara, 
užgauta garso bangos, prabyla.

Žmogaus ausis gali priimti virpesius 
nuo 16 iki 20.000 kartų per sekundę. Garso 
sklidimas ore skaitomas nuo 330 iki 340 

metrų per sek. (priklausomai nuo oro 
drėgmės). Kiekvienas garso tonas turi 
skirtingą virpėjimų skaičių. Kuo daugiau 
kartų kūnas suvirpa per sek., tuo jo gar
sas esti aukštesnis.

Magnetas.
Kas iš jūsų turėjo įmagnetintą peiliu

ką ar magneto gabalėlį, tas pastebėjo, kad 
jis traukia geležį ir plieną. Be to, dar 
pastebėjo, kad pritraukimo jėga kaupiasi 
magneto poliuose (galuose) — kuo arčiau 
prie vidurio, tuo magnetinis pajėgumas 
silpnėja. Magnetu patrintas plienas įgau
na visas magnetines savybes.

Apačioje 6 brėž.
Dešinėje 7 brėž.

Jei apdengtumėme magnetą popieriumi 
ir pabarstytumėme ant jo geležies piūve- 
nų, tai atrodytų, lyg piūvenų dalelės, iš
ėjusios iš šiaurės (N) poliaus, eina į pietų 
(S) polių (br. 6). Susidariusios piūvenų li
nijos, kuriomis pasireiškia magneto jėga, 
vadinasi magnetinėmis jėgų li
nijomis, o toji aplinka, kuri pripildyta 
magnetinių jėgų linijų, vadinasi magne
tiniu lauku. Panašus magnetinis lau
kas susidarys ir sulenktame į pasagą mag
nete (7 br.).

Elektromagnetas.
Minkštos geležies gabalėlį apvyniokime 

izoliuota varine viela (8 br.), o apvijos ga
lus sujunkime su elemento poliais: teigia
mu (-{-) ir neigiamu (—). Iš elemento pliu
so tekės elektros srovė ir perėjusi per ap
vijas grįš į minusą.

Įkaitintas kūnas skleidžia apie save ši
limą. Panašiai ir srovė tekėdama laidais 
skleidžia į visas puses elektrą. Paprastai 
įprasta sakyti, kad tą laidą supa elek
trinis laukas. Esantis tame lauke 
geležis ar plienas įgauna magnetinių sa
vybių, todėl tokį elektrinį lauką įprasta 
vadinti dar elektroma g'n etiniu 
lauku. Geležies šerdis, ant kurios už
vyniotos apvijos, vadinasi elektro
magnetu. Nutraukus srovės grandinę, 
nutruks ir elektromagnetinis laukas, o 
draug su: juo išnyks geležyje ir magne
tizmas. Jei tai būtų buvęs plienas, mag

netizmas būtų likęs (toks yra plieno sa
vumas).

Ar pasikeičia elektromagnetinis laukas, 
kai iš apvijų ištraukiama geležies šerdis 
(8 br.)? Ne, elektromagnetinis laukas su 
visomis magneto ypatybėmis ir pasilieka, 
tik linijos, lyg nė kieno nevaldomos, ne
suvaržytos, laisviau susitvarko.

Bėgant srovei apvijomis, geležies šer
dis įmagnetės, t. y. turės N ir S polius. 
Kaip dabar sužinoti, koks polius kuriame 
magneto gale yra? Dalykas paprastas. Kad 
srovė bėga iš elemento pliuso į minusą, 
jau žinome. Dabar įsikalsim sau į galvą 
kitą taisyklę. Jei žiūrint iš magneto galo 
į polių atrodys, kad srovė apvijomis 
bėga laikrodžio rodyklės kryptimi — ten 
bus pietų polius, jei atrodys, kad bėga 
prieš laikrodžio rodyklę — šiaurės polius.

Kad atsiminus šią taisyklę, galima nors 
ir siūlą apvynioti apie pieštuką ir tarus 
iš kur bėga srovė, žiūrėti tiesiai į atgręžtą 
pieštuko galą.

Kintamoji elektros srovė.
Tarp dviejų magneto polių N ir S pa

talpintos apvijos su įjungtu galvanometru 
(9 br.). Magnetinės linijos, kaip žinome, 
eina iš N į S. Jeigu tas apvijas judinsime 
kryptimis 1 ir 2, tai matysime, kad gal- 
vanometro rodyklė krypuoja, reiškia gran
dinėje gimė elektros srovė. Kada apvijos 
stovi vietoje arba, kada jos judinamos 
kryptimis 3, galvanometras visiškai ne
reaguoja, kas rodo, kad grandinėje jokios 
srovės nėra. Iš viso to padaroma tokia iš
vada: elektros srovė gimsta laidininke ta
da, kada jis kerta magnetines linijas; jei
gu magnetinės linijos nekertamos arba ne
keičiamos, srovės grandinėje nebus.

Dar kitas svarbus reiškinys: keliant 
apvijas aukštyn (pav., skaitmuo 1), galva- 
nometro rodyklė krypsta į vieną pusę, lei
džiant žemyn, rodyklė krypsta į kitą pusę. 
Jei taip be pertraukos judinti apvijas, tai 
jose gims kintamoji elektros 
srovė, kuri keis savo kryptį.

Jei į apvijų vidurį įkišime geležies ga
balėlį ir pakartosime aukščiau nupasako
tą bandymą, tai pamatysime, kad galva- 
nometro rodyklės pakrypimo kampas di
dės. Geležis, būdama viduje apvijos, lyg 
sugeria magnetines linijas, tuo pačiu su
tirštindama magnetinį lauką, o kuo tirš
tesnis magnetinis laukas, tuo daugiau 
magnetinių linijų kirs apvijos ir tuo stip
resnė srovė gims jose.

Kintamą srovę galima gauti dar kitu 
būdu, būtent: prie magneto poliaus, ant 
kurio uždėtos apvijos, judinkime geležies 
plokštelę a, pamatysime, kad galvanomet- 
ro rodyklė krypuos. Kodėl taip yra, tuo
jau paaiškinsiu.

Kadangi geležis veikia į magnetinį lau
ką, tai artinant plokštelę tas laukas iš
tįsta ir stengiasi įsiskverbti į plokštelės
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vidų. Plokštelei tolstant, magnetinis laukas nutrūksta ir grįžta į savo pirmykštę padėtį. Tokiu būdu, plokštelei judant, judės ir magnetinis laukas, kurio linijos kerta apvijas. Toks linijų veikimas iššaukia apvijose kintamą srovę.Tas pats reiškinys gaunamas, jei vieton plokštelės judinsime pastovų magnetą, o vieton magneto su apvijomis, bus vien apvijos arba apvijos su minkšta geležies šerdimi.Kuo minkštesnė geležis, tuo geriau sugeria magnetines linijas; kietesnė geležis arba plienas magnetinėms linijoms turi didelę varžą.Atrodo, kuo plokštelė smarkiau juda (10 br.), tuo magnetinis laukas turi greičiau keistis, tačiau yra kitaip. Kadangi pastovus magnetas daromas iš plieno, o plieno varža magnetinėms linijoms didelė, todėl magnetinis laukas keistis taip greit, kaip plokštelė, negali. Tuo pačiu nekeičia krypties taip dažnai ir kintamoji srovė, kas yra negeistinas ir nemalonus reiškinys.Tam nemaloniam reiškiniui pašalinti, imama minkšta geležis Fe su apvijomis ir pridedama prie pastovaus magneto poliaus (11 br.). Geležis, susisiekdama su pastoviu magnetu, tampa pati magnetu, tačiau plokštelė a virpesiams yra labai jautri. Vis vien, koks yra plokštelės virpėsiu dažnumas, magnetinis laukas spėja keistis, draug su juo keičiasi apvijose ir srovės kryptis. Kadangi tokia geležėlė praktikoje vaidina svarbų vaidmenį, tai ir duotas jai vardas priedėlis.Žinodami šiek tiek apie kintamą srovę, susipažinsime su dar viena jos ypatybe, būtent: kintamoji srovė keičia ne tik savo kryptį, bet ir d y d į. Iš žemiau paduoto pavyzdžio matysime, kaip tas viskas įvyksta.Įsivaizduokite — supasi du vaikinai (12 pieš.). Sūpuoklių greitis jau pasiektas. Sūpuoklės pakyla, nusileidžia ir, veikiant įsibėgėjimui su stūmimo jėga, vėl pakyla į priešingą pusę. Vėjas, kuris pučia į supančiuosius, nevienodai veikia. Sūpuoklėms leidžiantis žemyn (a), vėjo jėga didėja, nusileidus (b), vėjas — didžiausias, kylant į viršų (c) vėjo jėga mažėja. Sūpuoklės pakilusios sustoja ir po to grįžta atgal. Panašiai vyksta ir su magnetiniu lauku,Geležies plokštelė, šliedamosi prie magneto, kerta vis daugiau ir daūgiau magnetinių linijų, tuo pačiu gimdydama vis di- desrię ir didesnę elektros srovę. Pagaliau plokštelės greitis mažėja ir ji sustoja; mažėja taip pat ir srovė, kol ji visai neišnyksta.Sūpuoklėms grįžtant atgal, Vėjo pūtimas visiškai atitinka pirmykštį, tik kitos krypties. Geležies plokštelė sustojusi taip pat grįžta atgal, kol vėl nepasiekia savo pirmykštę padėtį. Plokštelei grįžtant, apvijose gimsta priešingos krypties srovė. 13 brėž. rodo, kaip auga apvijose srovė ir kaip ji mažėja, einant plokštelei pirmyn (abc). Kreivės kita pusė rodo, kaip
A B

11 brėz.

toks pat srovės kitimas įvyksta, grįžtant plokštelei atgal (ode), a, c ir e taškai rodo, kad tuose momentuose srovės grandinėje visai nėra; b ir d taškuose — srovė didžiausia.
Kalbos perdavimo esmė.Įsivaizduokime, kad kalbame iš taško A (11 br.), kur srovė apvijomis bėga į elektromagnetą taške B. Mes žinom, kad kintamoji srovė keičia tekėjimo kryptį, t. y. vieną kartą būna teigiama (kuomet teka iš vieno apvijos galo), kitą kartą neigiama (kuomet teka iš kito apvijos galo). Geležies plokštelė, kurią nuo šiol vadinsime membrana, visą laiką yra prie vieno ir to paties poliaus. Priedėlis (taške B) ties plokštele turi pastovų s (pietų) polių. Kada apvijose (žiūrint iš priedėlio galo s) srovė bėgs laikrodžio rodyklės kryptimi, tai tame apvijos gale srovė pagimdys pietų (si) polių. Kadangi pastovaus magneto polius yra taip pat pietų (s), tai abiejų polių jėga susidės (s-į-si) ir pasekmėje — magnetas sustiprės, t. y. pritrauks membraną (taške B).Kitu momentu srovė pakeis kryptį ir žiūrint į priedėlio galą s (taške B) atrodys, kad srovė teka prieš laikrodžio rodyklę. Jau žinome, kad tokios krypties srovė pagimdys tame gale šiaurės (ni) polių. Pastovus to magneto polius yra pietų (s), srovės pagimdytas — šiaurės (ni) polius. Priešingi poliai veikia viens kitą naikindami, todėl pietų polius (priedėlyje) su- silpnės (s—ni) ir plokštelė atšoks. Taip bėgant srovei, atsižvelgiant į jos dydį ir impulsų dažnumą, keisis ir membranos padėtis. Jei, pav., srovės impulsai keisis 1000 kartų per sekundę, tiek pat kartų per sekundę virpės ir membrana. Membrana savo virpėsiu sujudins orą ir mes girdėsime lygiai tokį pat toną, koks buvo perduodamas.Pagaliau prieisime prie tiesioginio 11 brėž. aprašymo. Tarp dviejų taškų A ir B yra elektromagnetai. Elektromagnetų priešakyje, prie kraštų, įtvirtintos membranos. Apvijų galus jungia du linijos laidai. Taške A kalbėsime į membraną, kuri atitinkamai garso virpesiui, tiek pat kartų virpės. Srovės impulsai, pasiekę tašką By tai sustiprins, tai susilpnins priedėlio magne- tingumą, tokiu būdu elektromagnetas privers judėti membraną. Membrana judėdama virpins orą, kuris išduos tolygų virpesiams garsą ir mes girdėsime.Pastaba: laiko tarpą, per kurį srovė pasikeičia arba padaro vieną amplitudę 

(membrana prisišlieja prie magneto ir grįžta atgal), vadinsime periodu. Periodą mums atvaizduoja kreivė abcde 13 br.
Telefonas.Telefonas yra toks prietaisas, kuris srovės impulsus paverčia garso bangomis. Telefonas susideda iš geležinės membranos, pastovaus magneto su minkštos geležies priešdėliais ir apvijų. Kaip aukščiau matėm, telefonas gali tarnauti kalbai perduoti ir priimti, tačiau tikrumoje, jis yra naudojamas tik kalbai priimti.Telefono membrana daroma iš minkštos geležies. Apsaugoti nuo rūdijimo, ją lakuoja arba nikeliuoja. Kad jos vidus vienodai virpėtų, membrana iš kraštų sandariai įtvirtinama.Jei telefono tikslas būtų kalbą priimti ir perduoti, membraną reikėtų daryti didelę ir storą, nes tokia membrana judėdama iššaukia didesnį keitimąsi magnetinio lauko. Tiesa, labai didelė ir stora membrana taip pat neleistina, nes garso bangos nepajėgs ją pajudinti, tinkamiausia skaitoma 80—100 mm diametro ir 0,4 mm storumo. Membrana skiriama tik kalbai priimti, geriausia bus 50—60 mm diametro ir 0,2—0,3 mm storumo.Membra'na nuolat yra magnetiniame lauke. Kuo stipresnis magnetas, tuo daugiau skleidžia magnetinių linijų ir tuo stipresnį sudaro magnetinį lauką. Stipriame magnetiniame lauke mažiausias srovės pasikeitimas, verčia membraną smarkiai reaguoti. Paprastai, kintamoji srovė, iššaukianti magnetinio lauko pasikeitimus yra 1/io—1/ioo miliampero. Labai stiprus magnetas membranai taip pat žalingas, nes ilgainiui nuo tokio lauko membrana įlinksta. Praktikoje, pakankamai stipriam magnetui ir vienodam lauko veikimui sudaryti, vartojami žiediniai arba laukiniai magnetai.Polių priešdėliai iš minkštos geležies daromi todėl, kad turėtų kuo mažesnę magnetinę varžą, daromi geriau vidurį.Taip me bus membrana nuo magnetų, arčiau membrana nuo magnetų, tuo tirštesnis magnetinis laukas ją gaubs ir tuo daugiau judėdama ji kirs magnetinių linijų. Kuo daugiau membrana gaus magnetinių linijų, tuo daugiau tų linijų pereis (kirs) per apvijas ir tuo didesnė srovė jose gims. Tinkamiausias atstumas tarp magnetų ir membranos yra 0,1—0,2 mm. Tam atstumui nustatyti, beveik visi telefonai turi specialų reguliuojamą žiedą arba magnetams reguliuoti varžtą. Apvijos daromos pavidale ritelių (špūlių) iš plonos varinės vielos, apipintos šilko izoliacija; tokios ritelės užmaunamos ant priešdėlių. Vielos diametras 0,1—0,2 mm, varžos dydis nuo 20 iki 200 omų (normaliai 100—200 omų). Dažnai polių priešdėliai yra suskaldyti į atskirus stiebelius, kad išvengus kenksmingos srovės veikimo, kuris atsiranda geležies masėje. (B. d;);

Paprastai, priešdėliai pailgos formos, nes kaip tokie, ir vienodžiau veikia membranospat labai svarbu, kokiame atstu-Kuo

y i13 brėž.
o- t
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VIENAS TARP LAUKINIŲ
Mikluchos-Maklajaus kelionės į Naujosios Gvinėjos salą. 

Pagal N. Lebedevą parašė T. Suravinas.

Laukiniai ir kultūringi žmonės.

„Genys margas, o pasaulis dar mar- 
gesnis“, — sako lietuvių patarlė. Ir tik
rai: mūsų žemėje gyvena daug tūkstančių 
įvairių tautų, ir beveik kiekviena kuo 
nors skiriasi nuo kitos: kalba savo kalba, 
turi savo papročius, dėvi savotiškus, tau
tiškus drabužius ir yra pripratus kitaip, 
kaip kitos tautos, tvarkyti savo gyvenimą. 
Tų žmonių tarpe yra daug milijonų vadi
namų „laukinių“ arba mažakultūrių žmo
nių. Kai kurie iš jų iki šiol dar nėra ma
tę geležinkelių, knygų, laikraščių, telefo
nų, automobilių, lėktuvų ir kitų daiktų, 
kuriais mes esame pripratę naudotis jau 
iš mažens.

Nuo senų senovės akyli žmonės sten
gėsi susipažinti su svetimais kraštais, jų 
gamta ir gyventojais.

Kai kurie iš tų žmonių, keliautojų 
ieškojo tuose kraštuose turto, aukso, 
brangiųjų akmenų, įvairių vaisių, brangių 
audinių. Todėl jie su laukiniais žmonė
mis dažnai ir nevisai gražiai pasielgdavo, 
išviliodavo jų turtą apgaulės būdu, nu
girdydami degtine arba tiesiog prievarta 
jį atimdami. Mat, europiečiai turėjo ge
resnių ginklų ir todėl lengvai įveikdavo 
laukinius, juos užkariaudavo, pavergdavo 
ir versdavo dirbti, kartais net išveždami 
iš gimtojo jų krašto į svetimą.

Net kai kurie mokslininkai laikėsi tos 
nuomones, kad su „laukiniais“ elgtis 
„žmoniškai“ nepritinka, nes jie esą nė 
kiek ne geresni už gyvulius, jų tarpe pa
sitaiką net ir žmogėdrų. Visi laukiniai esą 
lyg žvėrys: pamatę baltaodį žmogų be 
šautuvo, jie tuoj jį stengiasi užmušti ir 
suėsti.

Iš tikrųjų, tie žmonės visai kitaip gy
vena. Šiltuose kraštuose laukiniai vaikš
čioja beveik visai nuogi, namų statyti ne
moka, gyvena palapinėse arba net me
džiuose. Savo ginklus — kirvius, peilius, 
ietis — jie pasidirba iš medžio, akmens 
arba kaulų. Skaityti ir rašyti nemoka. 
Bet taip juk senovėje gyveno visi žmonės. 

Laukiniai žmonės pamažu pradeda nykti; 
daug jų išnaikino europiečiai, ypač Ame
rikoje. Bet kiti dabar jau susigyveno su 
ateiviais, perėmė jų kultūrą, tikybą ir 
papročius; jie lanko mokyklas, net ir 
aukštąsias, gyvena panašiai, kaip ir mes, 
pasidarė „civilizuoti“ žmonės.

Mokslininkai jau nuo senų laikų yra 
labai susidomėję laukinių žmonių gyveni
mu. Buvo ir tokių mokslininkų, kurie ne
pabijojo apsigyventi vieni tarp laukinių, 
su jais susibičiuliavo ir jiems daug gero 
padarė.

Apie vieną tokį drąsuolį mokslininką 
ir jo gyvenimą tarp laukinių žmonių mes 
čia ir norime papasakoti.

Kas toks buvo Miklucha-Maklajus?
Įžymusis keliautojas Nikalojus Miklu

cha-Maklajus buvo ukrainiečių kilmės 
žmogus. Gimė 1846 m. vieno inžinieriaus 
šeimoje. Jo tėvas mirė, kai vaikui suėjo 
11 metų. Motina apsigyveno Petrapily 
(dabar jis vadinasi Leningradcis) ir ati

davė vaiką į mokyklą. Užaugęs įstojo į 
aukštąją mokyklą (universitetą), tačiau 
ilgai tenai mokytis negalėjo — buvo val
džios pašalintas, nes dalyvavo uždraus
tuose studentų susirinkimuose.

Tos valdžios persekiojamas ir nebega
lėdamas Rusijoje mokytis, buvo privers
tas išvažiuoti į užsienius. Ten mokėsi, su
sipažino ir susidraugavo su žinomu vo
kiečių mokslininku Ernestu Gekeliu, su 
kuriuo kartu buvo išvažiavęs į Egiptą ir 
Arabiją tyrinėti senovės paminklų ir iš
kasenų.

Baigęs mokslus užsieniuose, grįžo į 
Rusiją, bet čia valdžia vis tebežiūrėjo į jį 
šnairomis: mat, Miklucha-Maklajus buvo 
karštagalvis žmogus, nepakęsdavo netei
sybės ir savo nepasitenkinimo nenorėjo 
slėpti. Pagyvenęs kiek laiko Rusijoj, pa
noro susipažinti su laukinių tautų gyve
nimu ir iškeliavo į tolimą Naujosios Gvi
nėjos salą, kurioj gyvena papuasai, la
biausiai atsilikę nuo mūsų kultūros žmo
nės.

Naujosios Gvinėjos sala ir jos gyventojai.

Naujosios Gvinėjos sala yra kuone pati 
didžiausioji pasauly (už ją didesnė tik 
Grenlandijos sala). Anuomet toji sala bu
vo visai mažai teištirta. Salos gyventojai
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Kengūra.

papuasai — tamsiaodžiai žmonės, su gar
biniuotais plaukais.

Miklucha-Maklajus nutarė pas juos 
apsigyventi, nežiūrėdamas į draugų atkal
binėjimus ir nurodymus, kad šių laukinių 
tautelių tarpe esą net žmogėdrų ir kad 
jis, ten pasilikdamas, statąs į pavojų savo 
gyvybę.

Bet Miklucha-Maklajus to nepaisė. Jis 
buvo įsitikinęs, kad ir laukiniai žmonės 
nieko blogo jam nedarys, jei tik jis žmo
niškai su jais elgsis. Susibičiuliavęs su 
jais, jis tikėjosi gerai susipažinti su Nau
josios Gvinėjos ir kitų Didžiojo vandeny
no salų gyventojais, jų papročiais ir tų 
nežinomų kraštų gamta, o paskui visa tai 
aprašyti.

Naujosios Gvinėjos sala yra Ramiojo 
vandenyno pietinėj daly, prisiglaudusi 
prie pat Australijos žemyno, nuo jo at
skirta tik siauru Toreso sąsiauriu. Ke
liauti iš Lietuvos į tą kraštą turėtume to
kiu keliu: iš Klaipėdos laivu į Vokiečių 
jūrą, iš ten Atlanto vandenynu iki Vidur
žemio jūros, paskui reikėtų perplaukti 
visą Viduržemio jūrą, iš ten pasukti į 
Sueso perkasą, į Raudonąją jūrą, per
plaukti visą Indijos vandenyną, iš kurio 
patektume į Didįjį. Kelionė, kaip matote, 
netrumpa — joje ir dabar užtruktume 
ne mažiau, kaip mėnesį, o prieš 60 metų, 
kada keliavo Maklajus, laivai plaukė kur 
kas lėčiau ir iki Naujosios Gvinėjos tek
davo keliauti visą pusmetį, kai kada net 
ir ilgiau.

Naujoji Gvinėja užima didelį žemės 
plotą; ji turi daugiau kaip porą tūkstan
čių kilometrų ilgio ir apie 600 kilometrų 
pločio, taigi už Lietuvą, skaitant ir oku
puotą jos dalį, ji yra 15 kartų didesnė. 
Klimatas ten šiltas. Žmonės žiemos nie
kuomet nemato. Ištisus metus viešpatau
ja ten karšta vasara. Auga daug brangių 
medžių. Kai kur ištisi kalnai yra apaugę 
aukščiausiais medžiais — eukaliptais, 
įvairių rūšių palmėmis, laurų medžiais. 
Auga čia ir vadinamas duonos me
dis, kurio miltingi vaisiai savo skoniu 
kiek primena duoną. Auga ir cukrinės 
nendrės, iš kurių gaminamos saldžios, 
cukringos sultys. Yra ir kitokių vertingų 
augalų.

Miškuose ir didžiuliuose pievų plo
tuose gyvena ypatingi, į mūsiškius mažai 
tepanašūs, gyvuliai ir paukščiai. Pavyz
džiui, yra keistas žvėris kengūra, kuri 
papilvėje turi odinį maišelį ir jame nešioja 
savo mažus vaikelius. Panašių žvėrių ten 
yra daug, ir jie visi vadinasi krep
šį u o t i e j i. Kengūrų kailis gauruotas, 

gražus, todėl beveik visuose žemės kraš
tuose žmonių nešiojamas. Miškuose gy
vena įvairūs paukščiai: papūgos, laukiniai 
karveliai; ypač gražus „rojaus paukštis“.

Miklucha-Maklajus apsigyveno žiemos 
rytų salos krante, kuris vėliau buvo pa
vadintas Maklajaus krantu. Tai labai 
kalnuota ir miškinga šalis. Kai laivas pri
siartino prie jos, keliautojai nepastebėjo 
ant kranto jokių žmogaus žymių. Bet iš 
tolo, iš miško gilumos, pasirodė dūmų 
stulpas, — vadinasi, ten gyvena žmonės.

Kai Maklajų atvežęs laivas sustojo prie 
kranto, žmonių niekur nebuvo matyti, bet 
po kurio laiko prie laivo prisiartino lau
kinių būrys. Juodaodžiai buvo beveik vi
sai nuogi, apsiginklavę medinėmis ietimis. 
Nešė su savim porą rudų šunų. Papuasai 
ilgai triukšmavo, šūkavo, paskui užmušė 
šunis ir padėjo prie pat vandens. Matyt, 
jie juos paaukojo savo dievams, prašyda
mi, kad nežinia iš kur atplaukusi negir
dėta neregėta jūros pabaisa (taip jie va
dino garlaivį) nieko blogo jiems nedary
tų. Vėliau paaiškėjo, kad papuasai buvo 
labai nusigandę, pirmą kartą išvydę tokią 
„milžinišką valtį“, iš kurios rūko dūmai.

Kaip tik tuo laiku, kai laukiniai pri
ėjo prie garlaivio, mašinistas lyg tyčia iš
leido iš mašinos garus, kurie, baisiai 
šniokšdami, tirštais kamuoliais pakilo į 
orą. Baisiai persigandę papuasai pasileido 
bėgti ir pasislėpė miške.

— Na, pirmas susitikimas išėjo nevy
kęs, — pastebėjo Maklajus laivo kapito
nui. — Bijau, kad persigandę jie daugiai! 
jau čia nebepasirodys.

Bet po kiek laiko atsipeikėję jie vėl 
išėjo iš miško. Ėjo nedrąsiai, mosuodami 
ietimis.

— Nukelkit mane į krantą, — paprašė 
Maklajus kapitoną.

— Ar tamsta vienas jų nebijosi? Gal 
paimtumei su savim būrelį jūreivių? — 
paklausė kapitonas.

— Ne, nereikia. Iš to nieko gero ne
išeis. Jie pamatys daug žmonių ir vėl pa
bėgs į mišką. O vieno žmogaus, tur būt, 
nepabijos.

Kapitonas įsakė nukelti Maklajų į 
krantą. Maklajus nepaėmė su savim jo
kio ginklo, net revolverio, ir išlipęs į 
krantą, pradėjo eiti tiesiai į tą vietą, kur 
stovėjo laukiniai. Papuasai, pamatę iki 
šiol jų nematytą baltaodį žmogų, pasilei
do bėgti į mišką.

Niekas iš jų neišdrįso prisiartinti prie 
to žmogaus. Maklajus grįžo į laivą. Ten 
jūreiviai pasakė jam, kad keli laukiniai 
stovi uoste, prie savo valtelių (pirogų). 
Maklajus pasuko į jų pusę. Įėjęs į miškelį, 
augusį prie pat kranto, pamatė tarp me
džių aikštelę, aplink kurią stovėjo lauki
nių palapinės. Jas supo didžiulės palmės, 
duonos ir bananų medžiai.

Kaimely žmonių nebuvo matyti, tik 
aikštelėje liepsnojo dar neužgesusio laužo 
ugnelės. Besileidžiančios saulės spinduliai 
žaidė palmių lapuose. Buvo tylu ir ramu.

Bet štai pasirodė papuasas, vidutinio 
ūgio, tamsiaodis, su trumpais garbanotais 
plaukais, paplokščia nosimi ir plačia bur
na. Jo nuogas kūnas per vidurį buvo ap
juostas pilku skuduru, kairėje rankoje 
laikė kaulinį peilį.

Pamatęs Maklajų, krūptelėjo, sustojo 
kaip įbestas. Paskui, atsipeikėjęs, pasilei
do bėgti.

O Maklucha-Maklajus paskui, mosuo
damas raudona skarele.

Laukinis apsidairė ir, pamatęs, kad 
baltasis žmogus tik vienas ir be ginklo, 
sustojo.

Miklucha priėjo prie jo ir nieko ne
pasakęs padavė raudoną skarelę. Papua
sas ją mielai priėmė ir užsirišo galvą.

Už krūmų stovėjo ir visa tai matė kiti 
papuasai. Maklajus rodė jiems savo tuš
čias rankas ir ženklais ragino prieiti 

"arčiau.

Naujosios 
Gvinėjos 
karvelis.
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Skautukės
Rausdamas pūkščia sau pamidoras, 
šaipos agurkas ten prie tvoros, 
Varške jau klostos kalafioras, 
Laukia, kas juosius čia sudoros.

Toliau, ve, lysvėj svogūnai stiepias, 
Tvoromis karstos gražios fasolės, 
O ten burokas toks išsišiepęs, 
Mirksi aguonos, tartum, gražuolės.

j : . \. ’-v?

daržas
Galvą užvertęs kopūstas juokias, 
Ir dantis rodo baltoji ropė, 
Aplinkui žvelgia morkos viliokės, 
Džiaugės, nes daržan skautuke kopė.

Nors neapžvelgia ji daržo viso, 
Kalbin daržoves, šypsos ji, džiaugias; 
Mato — mėnulio dydžio arbūzas tyso... 
Kai skautė vaikšto — daržovės saugios.

Pagaliau įsidrąsinę jie prisiartino prie. 
baltojo žmogaus. Jis išėmė iš kišenių įvai
rių margų juostelių ir žibančių karolių 
ir padavė papuasams. Jie paėmė tuos 
daiktus. Paskui keli iš jų pasišalino ir 
po kiek laiko sugrįžo su dviem kiaulėmis. 
Padėjo jas prie Maklajaus kojų: taip jie 
atsidėkojo už dovanas. Maklajus nusi
šypsojo ir nusilenkęs padėkojo lauki
niams. Tada jie nusiramino ir garsiai pra
dėjo kažin ką kalbėti.

Paskui jie palydėjo svečią visu būriu 
ir nunešė iki pat laivo dovanotas kiaules.

Kitą dieną laivas išplaukė, o Miklucha- 
Makląjus pasiliko saloje su dviem tarnais 
— juodaodžiu vaiku Bojum ir jūreiviu, 
švedu Uolsonu. Jie apsigyveno lentiniuo
se nameliuose, kuriuos pastatyti padėjo 
laivo įgula.

(Bus daugiau).

Mes žaidžiame
Zuikiai ir šunys.

Draugovė dalinama į 2 dalis: zui
kius ir šunis. Šunys sėdi ant grindų 
eilėje, tarp jų 2 metrų tarpai. Pirmas 
eilėje žiūri į kairę, antras į dešinę, 
trečias vėl į kairę, ir t. t. Zuikiai stovi 
eilės gale, ir pirmas šuo vaiko juos 
aplink savo draugų eilę. Apibėgę šu
nų eilę vieną karta, zuikiai gali bėgti 
pro paliktus tarpus, bet šuo turi bėgti 
tiktai viena linkme ir negali bėgti per 
tarpus. Jeigu šuo nori, jis gali paliesti 
vieną savo draugą, sušukti: „Zuikis, 
zuikis“, ir sėsti jo vieton. Tada pa
liestasis pradeda persekioti zuikius, 
bet jis gali išbėgti tiktai ta puse, į ku
rią buvo atsukęs veidą. Visas žaidimo 
įdomumas priklauso nuo „šunų“ keiti
mo dažnumo, ypač tokiais momentais, 
kai zuikis prabėga prieš naująjį šunį. 
Pagautas zuikis išeina iš žaidimo, ir 
kai visi pagauti, abi pusės keičiasi vie
tomis. Šunys, kurie greičiausiai pa
gauna zuikius, laimi.

Nei šuo, nei zuikis neturi bėgti to
liau užbrėžtos linijos.
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L e z a r d.

sielos

<<< 310

Ryt išvažiuosim!
Ryt išvykimas!
Taip seniai laukėme tos dienos.
Visą, žiemą mes jos laukėm.
Ryt išvažiuosim, ir bus krykštavimas 

erdvėj ir šviesoj.
Aš džiūgauju!
Užmiršti miestą, namus, siaurus kambarius, aki

nantį asfaltą, gatvių triukšmą ir triukšmą žmonių; kasdieninį 
darbą, įprastą prievolę, skubėjimą, rūpesčius, nuovargius, 
nuobodulius, viską užmiršti... ir krykštauti žalioje erdvėje.

Yra arti upelis.
Baltas vanduo šokinėja ant akmenų tarp juodų eglių.
Samanose yra žemuogių, ir mėlynės prinoks.
Aš džiūgauju!
Saulėje mūsų kūnai pasidarys rudi, ir mūsų širdys lengvos.
Kloniuose mūsų krūtinės prisipildys stipraus oro, ir mūsų 

pasiims tų ramių vietų giedrumą, kur vaikščiojama neskubant; kur gy
venama neskubant; kur sustojama nusiskinti pievūnės; kur atsisėdama 
žiūrėti į horizontą; kur išsitiesiama surasti samanų gėlės ar šalpusnio.

Aš džiūgauju!
Aš jau girdžiu mažikių juoką; lapų šnarėjimą; nakčių tylą ir mažytį 

rytinį pabundančio paukščio sušukimą; ir skautes — kurios trinasi akis 
— kurios žiovauja ir kurios dūsauja.

Aš girdžiu tas, kurios keliasi. Jos vaikšto ant galų pirštų, jos bėga 
malkų. Durys atsidaro ir paskui užsidaro. Judėjimas virtuvėj; skaldo
mos malkos; išjudinami puodai: tai ruošiamas šokoladas.

Aš girdžiu nustebimo ir susižavėjimo sušukimus dėl kiekvienos 
naujai atrastos naujenybės, ir entuziastingus pašokimus, sveiko džiaugs
mo išreiškimus, kuris džiūgaudamas pasprunka iš nepavargusio kūno.

Gyventi ten.
Gyventi visad paprastu, ir sveiku, ir stipriu, ir taip geru gyvenimu. 
Ach! stovykla, stovykla... tu neturi nieko į save panašaus!
Visur galima linksmintis ir juoktis.
Bet stovykloj linksminamasi ir pasidaroma geresnėmis.
Tai erdvė tai padaro; gyvenimas kartu; bendras darbas; ir paskui 

viršininkai; žolės, kurias čiulpi; taip, mažos žolytės, kurias čiulpi, nieko 
neveikdama; ir nuskinamos gėlės; ir suvalgomos mėlynės; ir upelis, kuria
me maudomės; ir saulė, saulė, kuri mus visur seka nuo pat ryto iki vakaro, 

kuri mus glosto ir degina; ir palapinė, kuri mus 
saugo; ir vėjas, kuris mums naktį kalba per spra
gas ir plyšius; ir mėnulis ir žvaigždės ir visa gam
ta, tokia graži šiam užmirštam kampely. Taip, 
tokia graži.

Rytoj išvažiuosim! Aš džiūgauju!
Išvertė R. Jablonskytė.
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FOTOGRAFUOTI GALI KIEKVIENAS 

‘Kotdwjiso paAaiįa. įau čia. pat! 
Rugsėjo mėn. 15 d. — paskutinis terminas atiduoti nuotraukas į paštą.

t ■

Ar jūs skirtumėt 
premijas

už tokias nuotrau
kas, kaip šios?

Šią vasarą turime net du foto kon
kursus: vienas „Skautų Aido“, tema 
„Geriausia mano šios vasaros atostogi
nė nuotrauka“ ir antras skaučių sese
rijos vyriausios vadijos propagandos 
skyriaus, tema „Skautė stovykloje“. 
‘Pirmojo konkurso sąlygos paskelbtos 
„Skautų Aido“ Nr. 11 ir jis baigiasi 
rugsėjo mėn. 15 d., o antrojo — Nr. 12 
ir jis baigiasi š. m. gruodžio mėn. 31 d.

Štai mes dedame dvi nuotraukas. 
Abi vaizduoja stovyklinį gyvenimą: 
viena skaučių, o antroji skautų. Para
šykit savo nuomonę dėl šių nuotrau
kų, būtent, ar tokios nuotraukos, kaip 
šios dvi, gali būti premijuojamos ar ne. 
Savo teigiamą ar neigiamą nuomonę

pagrjskit — paaiškinkit kodėl taip ma
note, kitaip sakant, nurodykite šių 
nuotraukų trūkumus ir gerąsias puses. 
Būtų gera, kad nuotrauką iš skaučių 
gyvenimo vertintų skautės foto mėgė
jos, o skautų — skautai, bet gali būti ir 
priešingai — skautas rašyti apie skau
tes vaizduojančią nuotrauką, o skautė 
pasisakyti dėl skautų nuotraukos. Tik 
būkit geri — nerašykite labai plačiai, 
nes tokiu atveju, jei atsakymas pasi
rodytų esąs vertas atspausdinti „Skau
tų Aide“, mums tektų jį trumpinti.

Kviečiame visus dalyvauti šių nuo
traukų vertinime, nes tai kiekvienam 
foto mėgėjui labai naudinga.

♦ ^£jcLal(to)iLajULS Kampelis ♦
• Raskit L. Jurguliui. Tamstos rašinį 

„Kaimas ir skautai“, kuriame iškelta daug 
opių klausimų, perdavėm „Skautybei“, 
nors abejoju, ar tokį, koks jis yra, galėtų 
atspausdinti. Šiaip ar taip Tamstos raši
nys daugiau tinka vadų laikraščiui, kaip 
„Skautų Aidui“.

• M. Manomaičiui. Rašinius gavau, bet 
paskaityti dar nebuvo kada. Kas tiks, su
naudosime. Ateityje prašyčiau rašyti ant 
atskirų lapų ir per visą puslapį, nelen
kiant jį išilgai per vidurį, kaip Tamsta 
padarei. Be to, surašei viską iš eilės: ir 
vertimus, ir eilėraščius ir įvairenybes. Tai 
sudaro redakcijai daug nepatogumų. Daug 
geriau būtų, jei rašytumei ant atskirų la
pų: eilėraščius vienoje vietoje, uždavinius 
kitoje, ir t. t. Šį pageidavimą prašytumėm 
įsidėmėti ir kitus bendradarbius.

• Žuvėdrai. Rašinį „Paskutinis vaka
ras Kintų stovykloje“ gavome, tačiau ne
galėtumėm spausdinti nors ir labai norė
tumėm, nes spausdiname tik tuos rašinius, 
kur be slapyvardės nurodyta ir tikroji pa
vardė su adresu.

• Gegutei. Būk maloni skubiai su
teikti smulkesnių žinių apie a. a. L. Ma- 
žonaitę, pav., kur gimė, kokiai draugovei 
priklausė, kaip ilgai buvo skautė, kokias 

pareigas ėjo ir t. t. Be to, sykiu reikia nu
rodyti savo pavardę ir adresą.

• Zgf. Turnevičiui. Dėkui už esperan
tininkų gyveninio kroniką ir žineles. Ži
nelės apie Marijampolės skautų stovyklą 
įdėti negalime, nes buvome gavę kores
pondenciją apie šią stovyklą anksčiau iš 
kito bendradarbio.

• Skautei. Korespondencijos apie Sei
nų skaučių gegužinę negalime atspaus
dinti, nes dedame kito bendradarbio anks
čiau atsiųstą ir truputį platesnę už Tams
tos.

• Gairelei. Raseinių tunto stovykla pa
sibaigė VII.3 d., o žinelę apie ją parašei 
tik VIII.8 d., vadinasi, daugiau, kaip mė
nesiui laiko praėjus. Argi manai, kad ga
lima tiek pavėluotai korespondencijas ra
šyti?

• Vyr. skitu. B. Žiugždaitei. Labai 
gailimės, kad dėl vietos trūkumo negali
me įdėti Tamstos rašinio „Iš studenčių 
miesto“.

• Ramunei. Kadangi apie Žagarės 
skautų stovyklą jau buvo rašyta, taupyda
mi vietą nebegalime įdėti Tamstos rašinė
lio „Dar apie Il-ąją Žagarės skautų-čių 
vietininkijos stovyklą“, nors jis ir gražiai 
parašytas.

• Liūdai B. Vieną eilėraštį įdėsime — 
jau surinktas. Feljetono „Ožkų skilties iš
kyla“ sunaudoti negalėsime. Persilpnas.

• Bam. Dainiui. Ačiū, kad mūsų ne
užmiršai. Rašinį „Mažutis Rožytės nuo
tykis“ perdaviau jaunesniųjų skautų sky
riaus vedėjui.

• VI. Lukoševičiui. Dėkui už gražų 
vertimėlį „Paskutinis šūvis“. Jį įdėsime 
kitame numery. „Skautų Aidą“, aišku, 
atsiilsime.

• Visiems mūsų bendradarbiams. Re
dakcijos stalčiuose yra labai daug įvai
rios nespausdintos medžiagos. Vienus 
rašinius anksčiau ar vėliau sunaudosi
me, o kitų dėl įvairių priežasčių spaus
dinti negalėsime. Kai redakcijos dar
bas įeis į normales vėžes, pasistengsiu 
visus rašinius atydžiai peržiūrėti ir pa
sekmes jų autoriams pranešti „Redak
toriaus kampely“. Mes gerai žinome, 
kad kiekvienas autorius nori kaip ga
lima greičiau sužinoti, ar jo rašinys 
bus spausdinamas, bet dėl daugelio 
įvairių priežasčių nevisuomet galime 
tuojau pranešti, ar galėsime ir kada 
sunaudoti gautąją medžiagą. Tačiau 
ateityje stengsimės gavę rašinius tuo
jau juos peržiūrėti ir autorių painfor
muoti ką manome su jais daryti.
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 1.

T. Aleškevičiaus iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) Europos mies
tas, 2) paukštis, 3) Europos valstybė, 4) 
Anglijos miestas, 5) tėvynės gynėjas, 6) 
nemelas.

Gulsčiai: 5) veiksmažodis, 7) veiksma
žodis, 8) mot. vardas, 9) muzikos tonas, 
10) skautiškas daiktas, žmonės bijo, 12) 
nori rasti, 13) vyr. vardas, 14) bato dalis.

Užd. nr. 2.
Vilčiausko iš Vilkaviškio.

32 20 44 25 5I 30 41
9 45 23 47 31 6 17
40 16 48 24 7I 32 8
15 28 3 49 25 1 33
46 10 42 18 43 26 2
39 14 11 35 19 36 127

a 38 13 29 12 37

Šį kvadratą padalinkit į 9 dalis, kad 
gautųsi naujas kvadratas, kuriame skai
tant stačiai, gulsčiai ir įstrižai išeitų su
ma 175.

Užd. nr. 3.
A. Limanto iš Telšių.

Š a r a d ė.
Esu nieko sau mergelė,.
Gaidą vieną jei įdėsi, 
Laiko vienetą turėsi.

Iii idles su. t&tina.
Petro Babicko žodžiai. V. Kuprevičiaus muzika.

'pjbunj^!

2. Kelias tolimas, bet mielas;
Džiaugsmas kuria dainą sieloj, 
Mes žygiuojame pirmyn — 
Plačiais ir žydinčiais laukais.

3. Ei, draugai, pažinkim šalį, 
Čia tėvai mums skyrė dalią: 
Dirbt, kovot ir žengt pirmyn 
Plačiais ir žydinčiais laukais.

Užd. nr. 4.
J. Antano iš Mažeikių.

Šachmatų karaliaus ėjimu paskaitykit 
vieną sakinį.

Užd. nr. 5.

Š a r a d ė.
Medžių gimtinė be raidės,
Vyro vardas aidės.

Visiems: konkursinių uždavinių spren
dimų terminas pratęsiamas iki š. m. rug
sėjo mėn. 1 d. (žiūr. „Sk. A.“ 12 nr.). No
rėdami laimėti skirtas dovanas, neužmirš
kit laiku uždavinių sprendimus atsiųsti 
redakcijai.

KLAUSIMAI — ATSAKYMAI.
Klaus. Prašom atsakyti „Skautų 

Aido“ atsakymų skyriuje, kiek kaš
tuotų trims skautams kelionė į Estiją 
(su visais formalumais) ir pragyventi 
ten dvi savaiti. J. Briedis.«
, Ats. Į toki klausimą neįmanoma 
atsakyti, nes nežinia, kuriuo reikalu 
tie skautai ten nori vykti ir ką mano 
veikti nuvykę. Jei vyktų organizaci
jos reikalais, tuomet kaštuotų pigiau, 
o jei asmeniškais — daug brangiau, nes 
negalėtų gauti vizų už papigintą mo
kestį. Pragyvenimo išlaidos priklauso 
nuo to, kur norima gyventi ir ką nori
ma veikti. Gyventi dideliuose mies
tuose ir viešbučiuose kaštuoja bran
giau, kaip mažuose miesteliuose ar ir 
dideliuose, bet jaunuomenės sustojimo 
namuose.
VISIEMS, KURIE ATSIUNTĖ KLAU

SIMŲ FOTO SKYRIUI 
pranešame, kad į jų klausimus arti
miausiu laiku atsakysime laiškais arba 
skyriuje „Fotografuoti gali kiekvie
nas“. Man išvykus į užsienius nebuvo 
kam į tuos klausimus atsakyti. Kai tik 
turėsiu truputį laisvesnio laiko, tuojau 
atsakysiu. K. Laucius.

KUPONAS
tiems, kurie nėra „Skautų Aido“ 

prenumeratoriai, dalyvauti foto 
konkurse

„Geriausia mano atostoginė 
nuotrauka“.
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