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Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
1938 (XVI) metai. Liepos mėn.

(HCItlIM DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 

ĮSAKYMAI.
Nr. 15.

Kaunas, 1938 m. birželio mėn. 1 d.
§ 1-

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 
Marijampolės skautų tunto tuntininko pavaduotoją pa- 
skautininkį Liudviką KLEMĄ, ėjusį nuo 1936 m. lapkri
čio mėn. 2 d. Marijampolės skautų tunto tuntininko pa
reigas, iš tų pareigų atleidžiu ir už eitas pareigas reiškiu 
padėką.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Marijampolės skautų tunto tuntininku skiriu iš atostogų 
grįžusį pulkininką leitenantą Evaldą REICHERTĄ.

Vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, 
Brolijos Vadas.
Vyr. sktn. K. P ai čiauška s, 

Vadeiva.

Nr. 16.
Kaunas, 1938 m. liepos mėn. 25 d.

§ i-
Skautų brolijos vyresniųjų skautų, skautų ir jaunes

niųjų skautų vadams ruošti Kleboniškių miške kuriama 
nuolatinė skautų vadų kursų stovyklavietė.

§ 2.
Skautų iškylavimui rudens, žiemos ir ankstyvo pa

vasario metu palengvinti ir sudaryti sąlygas stovyklau
jantiems skautų vadų kursų dalyviams atlikti reikalin
gas pratybas, šalia nuolatinės skautų vadų kursų stovyk
lavietės kuriama nuolatinė skautų iškylavietė.

§ 3.
Skautų vadų kursų stovyklavietei ir skautų iškyla- 

vietei suplanuoti ir įrengti skiriu šią komisiją:
vyr. sktn. Kazys PALČIAUSKAS — pirmininkas,
vyr. sktn. Antanas SAULAITIS — pirmininko pa

vaduotojas,
sktn. Pranas KARALIUS — sekretorius,
sktn. Aleksandras MATONIS — ir
vyr. skltn. inž. Jonas MULOKAS — nariai.
Kitas pareigas komisija pasiskirsto savo nuožiūra.

§ 4.
Lygiateisiu komisijos nariu yra ir skautų brolijos 

vyriausios vadijos vadų lavinimo skyriaus vedėjas.

Eina du syk per mėnesį 10 ir 25 d. 
13-14 (205-206)

Siame numery rasi:
1. Respublikos Prezidento sveikinimą ir kalbą skau

tams II tautinės jubiliejinės stovyklos proga .......275
2. Skautų ir skaučių vadovybės sveikinimus ............... 276
3. Redakcijos pastogėje ................................................ 277
4. Būdingesnius sveikinimus, gautus tautinės stovyklos

proga iš užsienių ....................................................... 278
5. Iliustruotą pasakojimą apie skautų tautinę stovyklą 279
6. Užsienio skautų nuomones apie mūsų stovyklą .... 287
7. Feljetoną apie tautinės stovyklos techniką ............  290
8. Apysakos „Perkūno šventykloje“ pabaigą ............  292
9. Skyrių „Lietuviai skautai plačiajam pasauly“ .... 294

10. Korespondenciją iš Vašingtono apie mūsų skautus
ir anglų skautų padėką už gražų priėmimą tautinėje 
stovykloje ................  ’............295

11. Skyrius „Suk galvą“ ir „Knygų lentynėlė“ IV virš. psl.

§ 5.
Reikalui esant, komisija gali kviestis reikalingos sri

ties specialistus patarėjus.
§ 6.

Komisija, vykdydama jai pavestą uždavinį, turi:
1) paruošti vadų kursų stovyklavietės ir skautų iš- 

kylavietės situacijos planus;
2) nustatyti reikalingų pastatų ir įrangų rūšis, skai

čių ir paruošti jų projektus;
3) vykdyti pastatų ir įrangų statybos darbus;
4) darbų vykdymui samdyti reikalingus darbininkus 

ir tarnautojus;
5) sudaryti atliktinų darbų sąmatą ir vesti jos vyk

dymo sąskaitybą;
6) atlikti kitus, komisijos paskirtį atitinkančius, 

darbus.
§ 7.

Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja 
pirmininkas ar pavaduotojas ir dar bent du komisijos 
nariai.

§ 8.
Komisija sprendžia balsų dauguma. Balsams pasi

dalijus pusiau, nusveria pirmininko balsas.
§ 9.

Komisijos nutarimai protokoluojami.
„ § 10.

Vadų kursų stovyklavietės ir skautų iŠkylavietės 
situacijos planus, reikalingų pastatų ir įrangų projektus, 
samdomų darbininkų ar tarnautojų darbo ar tarnybos 
sąlygas ir atlyginimus ir bendrą vykdomųjų darbų są
matą tvirtina brolijos vadas.

§ H-
Komisijos darbo ir pinigines apyskaitas komisijos 

pirmininkas teikia brolijos vadui.
Vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, 

Brolijos Vadas.
Vyr. sktn. K. P ai čiauška s,

Vadeiva.

VIRŠELY: Mūsų Šefas tautinėje stovykloje žiūri skautų parado. J. Miežlaiškio nuotr.
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Žiūrėkime, kad naujas Tautos istorijos lapas 
būtų turiningas ir brangus Lietuvos garbei

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS SKAUTŲ ŠEFO IR II TAUTINĖS STO
VYKLOS AUKŠTOJO GLOBĖJO, ANTANO SMETONOS KALBA, PASAKYTA LIEPOS 10 D., ATI

DARANT II-JĄ TAUTINĘ SKAUTŲ STOVYKLĄ

Mielieji skautai ir skautės, malonieji užsienio 
svečiai ir viešnios ir šios iškilmės dalyviai, sveiki at
silankę šiame džiūgaujančio jaunimo' palapinių kai
me! Čionai mus sutelkė šiandien Lietuvos skautų 
brolijos dvidešimties metų minėjimo sukaktis. Tai 
nepaprasta mūsų jaunimo šventė. Ji man duoda pro
gos pasakyti kelis žodžius.

Kai kūrėsi atgijančios nepriklausomos Lietuvos 
valdžia, įvairios partijos, atūžusios iš suardytos Rusi
jos, kiekviena stengėsi pavilioti į save jaunimą. Juk 
kuri sau jį palenkia, ta turi tikresnę ateitį. Besirun- 
giančių partijų sūkuryje buvo pavojaus suskilti mūsų 
jaunimui, taigi ir pavojaus mūsų tautos vienybei. Jo 
akivaizdoje radosi glaudus būrelis žmonių, pasiryžu
sių auklėti visų pirma moksleivius, vedant juos vie
ningu tautos keliu. Bet kur tam keliui gairės? Tam 
klausimui neteko ilgai dairytis atsakymo. Jau tuo
met buvo garsi Baden Powellio skautų organizacija, 
iš Didžiosios Britanijos paplitusi per visą pasaulį. 
Būdama pradžioje tautinė, ilgainiui virto ji tarptau
tine. Jos aukščiausias tikslas — Dievui, Tėvynei ir 
Artimui — tiko kiekvienai tautai skyrium ir visoms 

tautoms drauge. Iš tų trijų pagrindinių sąvokų su
daryta dorovės santvarka visiems bendra, visiems 
įmanoma, geriausiai tinkanti žmonių prieaugliui auk
lėti. Jos laikantis, išmokstama mylėti savo tėvynė 
ir gerbti kitų tautų kraštai. Šitaip pasiekiamas dar
nus tautų santykis su visa žmonija. Juk viena, sa
vyje užsidariusi, tauta greitai išsektų. Kad taip ne
atsitiktų, jai reikia nuolat bendrauti su aplinka ir 
semtis kultūros gėrybių iš bendro žmonijos lobyno. 
Tauta juk neatskiriama žmonijos dalis. Kur tautiš
kumas, ten turi būti ir žmonišktfmas. Viena be kito 
nėra įmanoma.

Taip mąstydami, tie keli prakilnios dvasios žmo
nės, kurių vardus žino mūsų jubiliatų istorija, įsteigė 
skautų broliją 1918 m. vėlyvą rudenį dar Vilniuje, 
kur tuo pačiu žygiu įsikūrė pirmutinė Lietuvos mi
nistrų taryba. Šit, kodėl brolijos simbolis yra gele
žinis vilkas. Taigi dviejų sūkakčių laimingas suta
pimas. Per dvidešimtį metų mūsų tėvynei teko pa
tirti daug sielvarto ir nemaža džiaugsmo, teko kovoti 
dėl savo laisvės ir ją, brangiai atpirktą, stropiai sau
goti. Kad ir neteko lopšio, kur mūsų gimusi laisvė
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yra išvydusi saulę, mūsų tauta nenusiminė, žygiavo 
drąsiai į užsibrėžtą tikslą, stiprėjo sąmonė ir vešliai 
augo. Kiekvienas jos žymesnis įvykis giliai atsimu
šė skautų brolijos sieloje, ją stiprindamas ir grūdin
damas visuose darbuose. Jie įveikė aibes kliuvinių, 
daugelio priešų atsigynė, o ir nemaža bičiulių įsigijo. 
Šiandien nėra šviesuomenėje tokios profesijos, kur 
neturėtų skautai paramos. Jų broliją mėgsta mo
kykla, kaip geriausią talkininką auklėtoją. Džiaū- 
giasi tėvai, kad jų vaikai, tapę skautais, savo būdu 
gerėja. Skautai šiandien viena žymiųjų Lietuvos jau
nimo organizacijų. Jų skaičius didėja, jų prityrę va
dovai auklėtojai daugėja, susidarė sava periodinė ir 
neperiodinė literatūra. Darnūs tapo savybės santy
kiai, statutu sutvarkyti. Keliaudami per savo kraštą, 
rengdamies stovyklas, jie gavo jį arčiau pažinti, Ir 
kaimas juos pamėgo. Jis žino, kad skautas jo malo
nus bičiulis. Šit jo praminti takai į kitų tautų jauni
mą, užmegsti su jais draugiški santykiai. Jis lankosi 
svetur, belaukiamas ir grįžta ne dykas, o daug ma
tęs, patyręs ir pasimokęs. Kaip ten miela jaunam 
su jaunais pabūti ir svetingai būti sutiktam!

Lietuvos skautų brolija jau kuris metas kaip yra 
priimta visuotinėn skautų organizacijom Ji gali vie
šėti ir vieši, kaip skirtingas vienetas, tarptautinėse 
stovyklose, ji kviečiasi prašaliečius skautus savo tė
vynėn. Mūsieji laimingi, matydami šiandien savo tar
pe svečių ir viešnių, atvykusių iš artimų ir tolimų 
kraštų. Jų buvimas mūsų viešnagėje, jų atsilanky
mas mūsų mylimo Nemuno pakrantėse didina šią 
taurią sukaktinės iškilmės nuotaiką. Toks įvykis yra 
istoringas ir jis paliks neišdildomų pėdsakų mūsų 
skautų brolijos atmintyje. Jis ne tik mum-s džiaugs
mo teikia, jis mus stiprina ir ateities kelionėje.

Mes geidžiame, kad mūsų malonūs svečiai ir vieš
nios parsivežtų namon ko geriausių įspūdžių iš Lie
tuvos. Bet tai, gal būt, daugiau nuo mūsų, o ne nuo 
jų priklauso. Taigi būkime jiems nuoširdūs ir vai
šingi, rūpinkimės, kad jiems nebūtų nuobodu, pasi- 
rodykime savo gražiais įpročiais, atsidėkokime už 
mielą viešnagę, mūsųjų patirtą jų kraštuose, pasiro- 
dykime ko gero turime. Juk mes esame vieni ki
tiems broliai ir sesės, nors esame įsižiūrėję į savo 
tėvynes. Taip skelbia skautizmo dvasia.

Žvalgytis po praeitį ir džiaugtis tuo, kas laimėta, 

yra gera. Tačiau, nepamirštant, kas yra buvę ir te
bėra, pravartu susimąstyti ir tuo, kas bus ir kas turi 
būti. Juk ateitis yra praeities tąsa. Taigi mūsų 
skautai, būdami jau stiprūs, privalo norėti dar stip
resni būti. Stiprumas tai geras, tvirtas būdas. Jis 
yra tikras, kai savas, neskolintas, kai iš savo tautos 
kilęs, tautiškai apdorotas. Jis yra sąmoningas, kai 
pažįsta save ir savo aplinką. Jei tautos būtų vie
nodos, tai jos būtų nuobodžios. Bet taip, Dievo dė
ka, nėra. Kalba, kilmė ir tikėjimas skirsto žmoniją, 
o tiesos, religijos ir grožio idealas, siekiamas doros 
priemonėmis, ją telkia draugėn. Kas įvairu, tai de
rinama vienumon. Tai įdomu. Iš taurių savybių auk
lėjimas skirtingas, gražus ir geras žmogus, kaip sa
kydavo senovės graikai. Toks būdamas, jis nori 
džiaugtis gyvenimu, nori gyventi santarvėje ir taikoje 
su kitais. Bet netrūksta ir tokių, kurie skelbia, jog 
tik žiaurioji kova esanti gyvybės akstinas. Skautai 
priešingi tokiai nuomonei. Juk tai būtų karas visų 
su visais? Dėl to skautai yra taikos apaštalai. Tar
naudami savo tėvynei, jie tačiau neišsižada kovos. 
Jie kaip tik ruošiasi kovoti su tuo, kas yra pikta, 
kas graso jų tėvynės laisvei. Šiuo atžvilgiu jie artimi 
ginklo brolijai, kariuomenei. Ne dykai ir jų gyve
nimo santvarka pagrįsta vado dėsniais. Ir jų gink
las — tvirtas, riteriškas, būdas. Skautų brolijoje 
yra karininkų vadovų. Auklėdami organizuotą jau
nimą, jie auklėja ir savo kraštui gynėjus.

Tvirtą būdą padaro drausmė ir susiklausymas, 
drąsa ir ištvermė, darbas ir atsidėjimas savo tėvynei, 
pagalba artimui, meilė savo tautai ir pagarba kitoms 
tautoms, Bet iš karto1 tai būtų per rimta. Skautas 
jaunas žmogus, dėl ko jis, ir rimtą darbą dirbdamas, 
nori būti linksmas, nori žaisti ir dainuoti. Žaisme ir 
dainoje betgi pasirodo gerosios savybės. Jos reikia 
ugdyti ir derinti vienumop. Gimtojo krašto ritmas ir 
melodija turi lydėti jauną žmogų jo gyvenimo kelio
nėje.

Dvidešimt metų, labai įvairių, labai įdomių pra
ėjo. Jie jau praeitis, bet praeitis, ne veltui gyventa. 
Jos prirašytas ir Lietuvos skautų istorijos lapas. Jį 
beskaitant atsiskleidžia naujas, dar tuščias. Žiūrėki
me, kad jis būtų turiningas ir brangus Lietuvos gar
bei. Naują lapą rašys naujas jaunimas. Jam tenka 
rūpestingai budėti. Mes tikime, kad tesės.

Skautų ir skaučių vadovybės sveikinimai
Turime progos pasirodyti ne tik mūsų mielai visuome

nei, bet ir plačiam pasauliui, ką mes pasiekėme per 20 lais
vosios Lietuvos gyvenimo metų mūsų skautybet Todėl 
linkiu skautams sėkmingai dirbti mūsų Tėvynės labui.

Sveikinu ir svečius — užsienių skautų organizacijų 

delegatus, atvykusius j mūsų tautinę - jubiliejinę stovyklą.

Vyr. sktn. Dr. J. ALEKNA, 
Lietuvos Skautų Šefo Pavaduotojas.

» *
Džiaugdamosios Brolijos laimėjimais, mes, skautės, 

sveikiname visus brolius skautus, suskridusius i A. Pane
munės pušyną.

Sktn. KS. ŽILINSKIENĖ, 

Lietuvos Skaučių Seserijos Vadė.

■ 276 ■

Broliai Vadai ir Skautai!

Sveikinu visus suskridusius čia j antrąją mūsų tautinę 

jubiliejinę stovyklą.

Šios kelios bendro gyvenimo ir džiaugsmo dienos tesu

kelia mumyse dar daugiau nuotaikos ir pasiryžimo atsi

dėjus dirbti Lietuvai Tėvynei skautų eilėse mūsų Šefo J. E. 

Respublikos Prezidento Antano Smetonos aukštoje vado

vybėje.

Sveikinu užsienio skautų vienetų vadus ir jų skautus, 

malonėjusius atvykti i Lietuvos žemę, j mūsų tautinę sto

vyklą paviešėti.

Vyr. sktn. pik. ŠARAUSKAS, 

Lietuvos Skautų Brolijos Vadas.
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I II AK I KA PASTCCĖJE
Tautinėms stovykloms praėjus

Tautinės jubiliejinės stovyklos, ku
rioms visi skautai ir skautės atsidė
ję ruošėsi daugiau metų laiko, jau 
praėjo. Skautai ir skautės, kurios 
dalyvavo šiose stovyklose, išsiskirstė 
po visus Lietuvos kampelius, vieni 
atostogauti, kiti darbo dirbti. Tik 
stovyklų vadijų atsakingesnio ji pa
reigūnai dar tebedirba, nes kaip ne
lengva buvo stovyklas suruošti taip 
pat nelengva yra ir jas visiškai lik
viduoti. Tiesa, A. Panemunės ir 
Pažaislio pušynai atrodo taip pat, 
kaip ir prieš stovyklas — ten pasi
žiūrėjus atrodo viskas senai baigta, 
bet iš tikrųjų reikia dar labai daug 
ką padaryti iki galės pasakyti, kad 
su stovyklomis jau viskas baigta.

Tie, kurie stovyklavo, dabar savo 
bičiuliams ir pažįstamiems pasakoja, 
ką matė ir išgyveno stovyklose. Ir 
yra ko kalbėti: stovyklose teko pa
tirti daug visokių dalykų. Teks ir 
mums čia nesykį grįžti prie sto
vyklų, nes jos mūsų gyvenime buvo 
tokie svarbūs įvykiai, kurių visas 
pasekmes sunku ir numatyti.

Stovyklos mums visiems, ir va
dovams ir eiliniams organizacijos 

nariams, daug ką parodė. Vieni da
lykai pasisekė taip, kaip niekas ne
sitikėjo, o dėl kitų teko nusivilti. Tu
rėjome progos pamatyti savo klai
das, pažinti vieni kitus, o tai labai 
svarbus dalykas, kuris padės tinka
miau susitvarkyti ateityje.

Suruošti šias savo stovyklas galė
jome tik dėl didelės vyriausybės, o 
ypač kariuomenės, paramos. Sto
vyklų metu paaiškėjo, kad Lietuvos 
visuomenė jaučia mums daug dau
giau simpatijų, kaip mes kad tikėjo
mės. Stovyklų atidarymo ir uždary
mo iškilmėse ir laužuose mes turė
davome savo tarpe vyriausybės na
rius, aukštuosius karininkus, žino
miausius visuomenės veikėjus ir 
gausybę lankytojų. Jo Eksc. Res
publikos Prezidentas, Ponas Minis- 
teris Pirmininkas, Ponas Švietimo 
Ministeris savo kalbose labai teigia
mai įvertino skautų ir skaučių dir
bamą darbą. Iš visur girdėdavome 
pagyrimų.

Šitokia padėtis uždeda mums labai 
svarbią pareigą — pateisinti vyriau
sybės ir visuomenės pasitikėjimą, 
kuriuo mes naudojamės. Praėjus 

tautinėms stovykloms visą Savo 
energiją reikės nukreipti vykdyti 
tuos darbus, kurie yra senai numa
tyti, ir naujai iškyla. Reikės daug 
ką padaryti, persitvarkyti, vienų da
lykų atsižadėti, kitų uoliau imtis.

Mes dabar nesiimame vertinti sa
vo jubiliejinių stovyklų. Tai teks 
padaryti vėliau, įvairiomis progomis. 
Dabar galima pasakyti tik tiek: kiek
vienas yra linkęs pirmiausiai paste
bėti tai, kas stovyklose buvo negera, 
peiktina ir apie tai norisi pirmiau
siai kalbėti. Žinoma, tai gera — 
reikia mokytis iš klaidų. Bet sykiu 
reikia neužmiršti, kad be klaidų joks 
darbas neįmanomas ir niekur viskas 
visu šimtu procentų nepasiseka. Su
organizuoti tokias stovyklas, kaip 
buvo šios, yra labai didelis ir sun
kus darbas ir jau vien patį jų suor
ganizavimo faktą reikia labai teigia
mai vertinti.

Šį numerį skiriame skautų tauti
nei stovyklai aprašyti. Kitame pa
rašysime apie skaučių stovyklą. O 
rudenį, kai vėl susirinksime į mo
kyklas, prasidės dideli mūsų darbai.

Vilniečiai lietuviai skautai Lietuvoje
Į mūsų pirmųjų tautinę sporto olimpijadų, įvykusių Kaune liepos 
mėn. 17 — 31 d., atvyko gražus būrys brolių vilniečių. Tarp sporti
ninkų, kuriems vadovavo Pr. Žižrtiaras, buvo ir keletas lietuvių 
skautų. Liepos mėn. 17 d. vakare broliai vilniečiai buvo atvykę į 
skautų tautinę stovyklų ir dalyvavo sukaktuvių lauže. Buvo labai 
entuziastingai sutikti. Čia dešinėje matome Vilniaus lietuvių spor
tininkų vadų Pr. Žižmarų, o kairėje jo sveikinimas Lietuvos skautams.
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Vaduz, 1938.VI.15. 
Brangus Brolau Skaute,

Mes labai apgailestaujame, kad negalime atvykti į 
jūsų tautinę stovyklą. Pas mus mokslo metai baigiasi 
tik liepos mėn. 22 d. ir dėl to negalime vykti.

Aš labai norėjau atvykti į jūsų stovyklą pats vie
nas, deja, šiuo laiku negaliu išvykti.

Prašau, priimkite mūsų labai, labai nuoširdžius lin
kėjimus Lietuvos nepriklausomybės 20 metų sukakčių 
proga ir taip pat geriausius linkėjimus sėkmingai sto
vyklauti.

Mes, lichtenšteiniečiai, savo kaimynus pagal alfabetą 
labai mėgstame, nes jie visuomet būdavo stovyklose tik
rai geri mūsų kaimynai ir draugai.

Prašau perduoti mano geriausius linkėjimus dr. 
Aleknai ir pulkininkui Šarauskui.

Su geriausiais skautiškais linkėjimais
Emanuelis, 

Lichtenšteino princas.
*

Florida, 1938.VI.29. 
Brangūs Broliai Skautai,

Prašau, priimkite mūsų nuoširdžiausius sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus sėkmingai stovyklauti savo tau
tinėje stovykloje. „Sčastlivoj razviedki“.

Jums atsidavęs
Pulk. OI e g Pantiukov, 

Tautinės rusų skautų organizacijos vadas.
*

Baltimore, Md., 1938.VI.25: 
Brangus Daktare Alekna,

Aš turiu didelį malonumą pasiųsti Tamstai mano 
oficialius ir asmeniškus sveikinimus ir geriausius linkė
jimus jūsų tautinės stovyklos, įvykstančios liepos mėn. 
8—18 d. A. Panemunėje, proga.

Kaipo Amerikos skautų organizacijos garbės narys 
aš visuomet labai domėjausi tuo pasigėrėtinu darbu, kurį 
dirba ši organizacija ir kitų kraštų skautų organizacijos, 
auklėdamos jaunimą fiziniu ir moraliniu atžvilgiais.

Aš tikiuosi, kad Lietuvos skautų tautinė stovykla 
parodys visa, ką geriausia jūs galite.

Šis laiškas įteikiamas Tamstai per skautą Algirdą 
Dikinį iš Baltimorės, kuris vyksta atstovauti šio miesto 
skautus jūsų tautinėje stovykloje.

Jums atsidavęs
Howard W. Jackson, 

Baltimorės miesto burmistras.
*

Dipl. sc. pol. H an u š E ntn e r
Praha, 1938. VII. 8.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJAI, A. PANEMUNĖJE.
Leiskite man Tamstas nuoširdžiai pasveikinti II tau

tinės jubiliejinės stovyklos proga.
Budėk!

H. E ntn e r*).

*) H. Entner — čekoslovakas, didelis mūsų bičiulis. Svei
kinimą atsiuntė parašytą lietuviškai.

Uruguajaus lietuvių skautų draugovės.
C. Belgica, esg. Rio Janeiro,

Montevideo-Uruguay.

1938 m. balandžio 26 d.
Mieli broliai mūsų brangioje tėvynėje!

Teikitės priimti mūsų širdingiausią padėką už svei
kinimus ir taip gražų albumėlį, kuriame matydami Jūsų 
energingą veikimą ir Jūsų garbingų vadų atvaizdus, 
įgauname daugiau energijos daug intensyviau skleisti tą 
skautybės idėją mūsų jaunimo tarpe.

Būtume nepaprastai laimingi, jei galėtumėm drauge 
su Jumis dalyvauti tautinėje jubiliejinėje stovykloje, bet, 
deja, mūsų sunki ekonominė būklė mums šį kartą trukdo.

Siunčiame Jums, dirbantiems kilniai skautybės idė
jai, širdingiausius linkėjimus ir sveikiname II tautinės 
stovyklos proga.

Nuo skaučių būrelio
Štalinskienė.

Nuo skautų būrelio
K. Vilk a.s.

*
601 6th St., S. W., Washington, D. C.

1938 m. birželio 10 d.
Gerbiamam Kazimierui Lauciui, 
Lietuvos Skautų Brolija, 
Kaunas, Lietuva.

Gerbiamas Vade Lauciau,

Prašau priimti nuo manęs ir kitų Vašingtono lietu
vių veikėjų širdingą pasveikinimą ir giliausios pagarbos 
pareiškimą šiuo istoriniu laiku, kuomet viso pasaulio 
lietuviai patrijotai džiaugiasi, kad mūsų broliai Lietuvos 
skautai, taip aukštai iškėlę savo garbingą organizaciją, 
sueina į krūvą puikiuosiuose Aukštosios Panemunės pu
šynuose pasidalyti mintimis ir vėl pergyventi tą dvide
šimties metų neįkainuojamą veikimą, kurį jūs, skautai, 
atlikote moralinei, fizinei ir socialinei Lietuvos jauni
mo ir Lietuvos naudai.

Nors mes esame perskirti keletas tūkstančių mylių 
pločio Atlanto vandenyno, visgi tas pats lietuviškas krau
jas teka mūsų gyslose ir mes džiaugiamės visais jūsų 
darbais. Tik, gaila, kad per tokį tolumą negalima rasti 
progos suteikti jums didesnės paramos jūsų sėkminga
me veikime.

Gaila, kad negaliu atvykti pas jus šiemet ir pra
leisti jubiliejų kartu su skautais. Taigi, prašau priimti 
nuo manęs, nuo sesutės Zofijos ir kitų Vašingtono vei
kėjų pasveikinimą ir geriausius linkėjimus ateičiai. Per 
šį laišką mes garsiausiai savo lietuviškais balsais su- 
šunkam:

Valio Lietuvos skautų vyriausiam vadui!
Valio Lietuvos skautams!
Valio Nepriklausomai Lietuvos Respublikai!

Juozapas G a b r ii a v i č i u s*).

*) Žiūrėk korespondenciją 295 puslapy.
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Tiems, kurie nebuvo skautų tautinėje stovykloje ♦

— Nebūkit, broliai, inkvizitoriais! 
Duokit man susikaupti, — beveik 
ašarodamas maldavau savo susirin
kusius draugus skautus, kurie netu
rėjo laimės stovyklauti didžiojoje II 
tautinėje jubiliejinėje Lietuvos skau
tų stovykloje ir dabar mane be pasi
gailėjimo tardė:

— Papasakok, apie stovyklą!
— Papasakok apie laužus!
— ... apie užsieniečius, apie var

žybas . ..
— Stovykla, broliai, ne vandens 

stiklinė, kurią vienu atsikvėpimu 
galėtum išgerti. Apie stovyklą dviem, 
trim žodžiais nepapasakosi. Čia ilga 
istorija, maždaug, kaip Žalgirio mū
šis... Jei jau labai norite, tai pasi
ruoškit išklausyti mano „paskaitą“...

Mano prieteliai susikaupė, o aš, vi
sus gimnazijos inspektoriaus žvilgs
niu permetęs, pradėjau.

*
* *

.— Stovyklavome, kaip žinote, nuo 
š. m. liepos 8 d. iki 18 d. Pati sto
vykla buvo įrengta ne šiaip sau ko
kiame miške, bet labai gražiame Dr. 
J. Basaniaus kultūriniame parke A. 
Panemunėje.

— Ar suprantate kas yra „kultū
rinis parkas“? — paklausiau klausy
tojus.

Vieni atsakė suprantą, kiti dar ne.
— Tie, kurie nesupranta, tegul 

paklausia žinančių, o aš varysiu to
liau, o dabar apie tai tik tiek pasa
kysiu, kad kultūriniame parke ne
valia žemę kasti ar menkiausią ša
kelę nulaužti.

Kauno gelež. stoty 
stovyklautojai lau
kia sunkvežimio, 
kuris nuvežtų jų 
daiktus į stovyklą.

A. Grušnio nuotr.

O štai vienas pats gabenasi visą savo 
„turtą“ į stovyklą.

— Mūsų vyriausieji vadovai porą 
metų krapštė galvas, važinėjo po 
Kauno apylinkes, smarkiai savitar- 
py ginčijosi, kol stovyklos vietą pa
rinko. Paprastai, ilgai besirenkant 
iš visos mėsos išrenkami plaučiai, 
bet čia išėjo geriau. A. Panemunės 
parkas ideali vieta stovyklauti. Čia 
pat mūsų senelis Nemunas, puikiau
sio smėlio paplūdimis, o jau oras, 
oras ... Kokį tūkstantį kartų pušų 
sakais filtruotas ... Tik kvėpuok ir 
džiaukis ...

— Klausyk, broli, mes ne apie orą, 
bet apie stovyklą norime išgirsti, — 
perspėjo mane vienas nekantrus 
•klausytojas ...

— Be oro žmogus gyventi negali, 
— autoritetingai pamokiau nekan
trųjį. — Jei jau poezijai jūs taip ne
jautrūs, apseisim ir be jos. — Iš

ėmiau iš savo truputį permirkusios 
kuprinės „Vadovą“, atskleidžiau sto
vyklos planą ir liepiau visiems klau
sytojams sukišti į jį nosis.

*
* *

— Matote, kiek stovyklos mieste 
buvo gatvių! Čia jums ne Pilviškių 
miestelis. Čia reikėjo turėti galvą 
ant pečių bekeliaujant, kad nepa- 
klystume...

— Liepos 8 d. rytą iš Kauno ge
ležinkelių stoties atkeliavome auto
busais iki tunelio galo. Kelių aukš
tų laiptais nusileidome žemyn ir per 
Nemuną radome pionierių ištiestą 
puikiausią pontoninį tiltą. Unifor
muotus skautus stropūs sargybiniai 
praleisdavo per tiltą dykai, o svečiai 
turėjo mokėti po dešimtį centų už 
perėjimą ...

— Jūrų skautai prie pat šio tilto, 
pačiame Nemuno vidury, turėjo sa
vo uostą — gražų plaukiojantį name
lį, į kurį nuo kranto vedė siauras 
lieptas. Aš, žinoma, tuo lieptu per
eiti neišdrįsau ...

— Mes senai tavo drąsą žinome ...
Tos pastabos aš nenugirdau ir sa

vo nedėkingiems klausytojams aiški
nau toliau.

— Perėjęs per tiltą turėjai žygiuo
ti paplūdimiu, o tai reiškia, kad pri- 
sisemi pilnus batus gražaus balto 
smėlio ... Ateini į vėliavų aikštę. 
Apie ją aš jums dar papasakosiu, o 
dabar lipame aukštyn laiptais ir at
siduriame prie didžiulių vartų, vaiz
duojančių lietuvišką klėtį. Tai mūsų 
Šefo vartai, o už jų Vilniaus alėja. 
Stovykloje ši alėja ėjo tas pačias pa
reigas, kurias mūsų laikinojoj sosti-

Stovyklos centriniai vartai, pavadinti 
Šefo vartais.

■ 279 ■

7



nėję eina Laisvės alėja. Čia buvo 
sukoncentruotos svarbiausios sto
vyklos įstaigos ir įmonės.

— Jei dabar kuris į plane nuro
dytą vietą nukeliautumėt, nieko čia 
vaizduojamo neberastumėt.

** *
Liepos 8-ji buvo pavadinta įkur

tuvių diena. Liepos 9-ji — vėliavų 
diena. Stovyklautojams šios dienos 
buvo darbo ir prakaito dienos. Kiek
vienas rajonas darbavosi paskirai, o 
visi kartu įkūrė didįjį stovyklos 
miestą. Kartu su mumis įsikūrė ir 
stovyklos svečiai — užsienio skau
tai. Jų buvo iš Anglijos 12, Estijos 
35, Latvijos 25, ’Suomijos 19, Švedi
jos 1, J. A. V. 1, Vengrijos 3 ir kiek 
vėliau iš Prancūzijos atvyko 20 ir iš 
Norvegijos 1. Jiems stovykloje iš 
anksto buvo numatyti rajonai. Jie 
sužymėti ir plane. Tik dėl įvairių 
kliūčių neatvyko čekoslovakai. Jų 
teritoriją valdė panevėžiečiai. Savo 
nepaprasta energija pasižymėję estai 
okupavo prancūzų žemę, o prancū
zus priglaudė Kėdainiai.

*
* *

Didelės ir įspūdingos iškilmės įvy
ko Tėviškės Sekmadienį. Pasitaikė 
nepaprastai gražus, saulėtas rytas. 
Aukštos, garbiniuotos pušys nuste
busios sekė šventadieniškai nusitei
kusius stovyklos miesto gyventojus.

Pakėlus rajonuose vėliavas susi
rinkome Šv. Kazimiero aikštėje ir 
meldėmės. Katalikams pamaldas 
atlaikė kan. prof. B. Česnys. Protes
tantams — kun. Pauperas.

Po pamaldų pasiruošėme didžia
jam paradui ir nuvykome į vėliavų 
aikštę. Pažvelkite dar kartą į sto
vyklos planą. Matote, čia dešimt pa
ilgų brūšnelių — jie reiškia, kad 
aikštėje buvo dešimt eilių ilgų suo
lų. Tuos suolus dar gerokai prieš 

mums susirenkant į aikštę buvo „už
kariavę“ žiūrovai. Dėl to net, kai ku
riems kviestiems garbės svečiams 
vietos pristigo.

Mes išsirikiavome aplink aikštę. 
12 vai. stovyklon atvyko Tautos Va
das, Skautų Sąjungos Šefas Antanas 
Smetona, lydimas aukštųjų svečių 
ministerių: prof. Tonkūno, brig. gen. 
Raštikio, p. Tūbelio, p. Stanišauskio 
ir kt. Svečius prie Šefo vartų sutiko 
Šefo pavad. sktn. Dr. Alekna, broli
jos vadas, vyr. sktn. pulk. Šaraus- 
kas, stovyklos viršininkas sktn. mjr. 
Šenbergas, kiti mūsų broliai vadai 
ir užsienių skautų vadai, kuriuos už
sienių skyr. vedėjas vyr. sktn. K. 
Laucius pristatė mūsų Šefui.

Šefui pasirodžius estradoje, kuri 
buvo per vidurį vėliavų aikštės prie 
centrinės vėliavos, įvyko įspūdingas 
visų stovyklos dalyvių subėgimas. 
Man pasakojo vienas stovyklos lan
kytojas, kad atrodė, jog tuo momen
tų sudrebėjo ir žemė, ir oras, ir žiū

Žiūrovai vėliavų 
aikštėje.

J. Miežlaiškio
nuotr.

rovų širdys. Skautų veiduose švietė 
nepaprastas džiaugsmas ir meilė sa
vo Aukštajam Vadui, Sąjungos Še
fui. Ilgai nenurimo skautų entuziaz
mas, ilgai Nemuno šlaitai kartojo 
griausmingo „valio“ aidus.

Brolijos vadas vyr. sktn. pulk. 
Šarauskas Sąjungos Šefą pasveikino.

Valstybės Prezidentas tarė skau
tams žodį. Šefo nepaprastai turi
ningą kalbą ir mes, skautai ir sve
čiai išklausėme susikaupę. Kalbai 
pasibaigus iš visų krūtinių suskam
bėjo tautos himnas.

Po himno suskardėjo sidabrinis 
trimito - garsas. Tai buvo ženklas 
skautų spiečiui užimti savo vietas.

Iš aukštųjų svečių tribūnos vienas 
po kito mūsų Šefą ir jubiliejinės sto
vyklos dalyvius ėmė sveikinti už
sienio skautų delegatai. Visiems už
sienio svečiams už sveikinimus pa
dėkojo Šefo pavaduotojas Dr. J. 
Alekna. Štai, ką jie pasakė:

ANGLŲ SKAUTŲ ATSTOVAS:

Užsieniečių skautų 
vadai prie Šefo 
vartų laukia at
vykstant Respubli

kos Prezidento.
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Ekscelencija Pone Prezidente, 
brangios ponios ir ponai, broliai 
skautai.

Anglų skautų atstovai yra labai 
dėkingi už tų nuoširdumą su kuriuo 
mus sutiko jūsų krašte. Mes, anglų 
skautai, drauge su jumis džiaugiamės 
Lietuvos nepriklausomybės dvide
šimtmečio sukaktimi. Mums ypatin
gai malonu dalyvauti Lietuvos skau- 
tybės dvidešimties metų sukaktuvių 
stovykloje, įrengtoje taip gražioje 
aplinkoje.

Šia proga man ypatingai malonu 
perduoti Lietuvos skautams sveiki
nimus ir linkėjimus iš mūsų šefo lor
do Baden-Powellio ir užsienių sky
riaus vedėjo p. H. Martino, kurie yra 
įpareigavę mus tai padaryti. Jie irgi
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linki ir tiki, kad Dievas ir toliau lai
mins ir saugos Jūsų kraštą.

Iš savo pusės mes tik galime pri
dėti, kad Lietuvos skautų tarpe mes 
susiradom tikrai nuoširdžių draugų 
ir nuostabiai puikų stovyklos susi
tvarkymą. Dar kartą dėkojame už 
mums pareikštą nuoširdų priėmimą.

ESTIJOS ATSTOVAS:

Didžiai gerbiamas Pone Preziden
te, skautų Šefe, skautininkai ir va
dai.

Čia atvykęs skautų estų dalinys 
buvo gražioje gamtoje nuoširdžiai 
priimtas, kas patvirtino ir sujungė 
dar kartą tarpusavę draugystę nepri
klausomų Baltijos valstybių šeimoje.

Tautos, kurios pergyveno tą patį 
likimą ir tas pačias kovas jaunoje 
kartoje jos suras jėgas idėjai ir ko
vai pravesti.

Su nusistebėjimu mes turime pa
žymėti didžiulius šuolius į priekį, 
pažengtus Lietuvos skautų. Malo
nu taip pat pažymėti, kad jūs su
naudojai savo atliekamą laiką įkvėp
ti jaunuomenei skautinę dvasią.

Čia pavaizduojama draugiška ir 
broliška idėja tarp skautų, kuri mus 
sujungė naujai nuoširdžiai draugys
tei, o senų draugų, kuriuos mes vėl 
sutikome Lietuvos žemėje, atnaujinti 
senai draugystei. O tas ir yra kiek
vienos tautos svarbiausias skautų 
uždavinys.

Mes džiaugiamės, Pone Prezidente, 
kad po Jūsų globa ir vadovavimu 
taip aiškiai iškilo Lietuvos skautų 
organizacija, ir prašome Jus, Pone 
Prezidente ir skautų vadovai, priimti 
mūsų nuoširdžiausią padėką už taip 
malonų priėmimą.

Mes linkime daug laimės ir pasi
sekimo Lietuvai ir Lietuvos skau
tams.

LATVIJOS ATSTOVO ŽODIS:

Mums, latvių skautams, yra didelis 
ir tikras džiaugsmas pasveikinti sa
vo brolius, Lietuvos skautus, jų di
džiojoje stovykloje.

Mus seniai jau riša broliški ryšiai, 
ir jau ilgai mes su džiaugsmu seka
me tuos didžius nuveiktus darbus, 
kuriuos Lietuvos skautų brolija, ypa
tingai jo Ekscelencijos Valstybės 
Prezidento Antano Smetonos vado
vaujama, yra padariusi.

Ši stovykla savo grožiu ir įrango
mis mus gražiai nustebina, ir jau su 
pirmaisiais žingsniais stovykloje mes 
jautėme Lietuvos skautų nuoširdu
mą ir skautišką vaišingumą. Taip 
pat mes jau su pirmais žingsniais 
matome, kad mums čia bus ko pasi
mokyti ir visa tai matytą nuvežti 
kartu su savim. Mes tikime, kad 

abiejų brolių tautų skautų sudarytas 
draugiškumas bus stipri atrama mū
sų valstybių tikrai ir saulėtai atei
čiai.

Budėkite, broliai, Lietuvos skau
tai!

SUOMIŲ SKAUTŲ ATSTOVO 
ŽODIS:

Mes, suomiai, džiaugiamės, kad 
galime būti lietuvių svečiais. Atvy
kome iš viso 19 berniukų ir 4 mer
gaitės. Visoje Suomijoje yra dau
giau kaip 20 tūkstančių skautų, ir 
mūsų šeima nuolat auga. Mūsų da
bartinė stovyklavimo vieta primena 
mums mūsų tėvynę, nes ir mes esa
me pratę statyti palapines miške. 
Šioje stovykloje mes išmokstame 
daug stovyklinio meno ir gauname 
progą pažinti Lietuvą per jos skau
tus. Mūsų kalboje yra daug bendrų 
žodžių su lietuvių kalbos žodžiais, 
kaip antai: laiva, pirti, terva, kirves 
ir daug kitų. Tas primena, kad mes, 
suomiai, prieš daugelį amžių gyve
nome kaimynystėje.

Linkiu daug laimės Lietuvos skau
tų brolijai. Budėkite!

ŠVEDŲ SKAUTŲ ATSTOVO 
ŽODIS:

Aš perduodu lietuvių tautai, pir
moj eilėj jos jaunimui linkėjimus, 
pilnus karščiausios simpatijos. Dabar 
priaugęs jaunimas ateity galės atlik
ti didelius darbus. Tegu ateina die
na, kad jūsų geriausios svajonės ir 
jūsų gražiausios mintys būtų įgyven
dintos.

Dar prieš sumanydamas čia at
vykti, aš jaučiau didžią simpatiją 
šiam kraštui ir šiai tautai. Todėl 
ypač džiaugiuosi, kad galiu čia būti 
ir perduoti jums švedų skautų svei
kinimus ir linkėjimus, t

VENGRŲ SKAUTŲ ATSTOVO 
ŽODIS:

Mes, vengrai, atvykome iš labai 
toli, kad perduotume 50.000 vengrų 
skautų linkėjimus jubiliejų švenčian
tiems Lietuvos broliams.

Seni istoriniai santykiai tarp Lie
tuvos ir Vengrijos visada mumyse 
kėlė gyvą susidomėjimą Lietuva, ir 
todėl mums yra ypatingas džiaugs
mas ir garbė, kad galėjome čia at
vykti ir pažinti jūsų gražią šalį. Ne 
tik todėl mūsų sostinė Budapeštas 
ir Lietuva turi tas pačias spalvas, 
bet todėl, kad mes čia jaučiamės tik
rai, kaip namuose. Linkime nuo 
širdies, kad Dievas padėtų lietuvių 
tautai ir jos mieliems skautams pa
siekti savo tikslus.

Visi užsieniečiai sveikino savo gim
tąja kalba. Sveikinimai tuoj pat bū
davo išverčiami lietuviškai. Nereikėjo 
vertėjo tik Amerikos skautus atstova
vusiam broliui A. Dikiniui. Jis pirma 
pasveikino angliškai, o paskiau tą patį 
pasakė lietuviškai, būtent, kad jis nuo
širdžiai sveikina visus savo tautiečius, 
o ypatingai skautus.

Po to, įvyko Lietuvos skautų bro
lijai istorinis momentas. L. S. S. Še
fas brolijos vadui įteikė brolijos vė
liavą. Mat, iki šiol brolija, kaipo vi
sa organizacija, neturėjo savo vėlia
vos, nors vėliavas turi daugumas at
skirų vienetų: draugovių, tuntų. Iš
kilmių maršu garbingoji vėliava, 
mums saliutuojant didžiuoju saliutu, 
buvo pranešta pro visus vienetus ir 
sustojo dešiniajame rikiuotės sparne, 
didelio tautinių vėliavų būrio prie
šaky.

Vėl suskambėjo smagaus maršo 
muzika. Prasidėjo eitynės Šefo gar
bei. Pro tribūną praėjo stovyklos 
vadi j a, tautinių vėliavų miškas. 
Paskiau žygiavo užsieniečiai. Pats 
pirmasis ėjo amerikietis skautas lie
tuvis Algirdas Dikinis iš Baltimorės. 
Toliau nepaprastai gražiu, energin
gu žingsniu pražygiavo estai, po jų 
suomiai, anglai, vengrai, latviai, šve
das. Po užsieniečių ėjo mūsų studen
tai skautai, po jų Alytus, Jurbarkas

Brolijos vadas sveikina mūsų Šefą.
J. Miežlaiškio nuotr.
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ir visi kiti alfabeto eile. Ir aš, ži
noma, kirtau koją, kad net žemė dre
bėjo. Skautų rajonai nešė savo tun
tų, draugovių vėliavas, plakatus ir
savo miestų herbus. Mačiau žemai
čių lokį, Kretingos liūtą, Raseinių 
tigrą. Praeidami pro tribūną skau
tų vienetai savo Šefą sveikino įvai
riais skambiais šūkiais.

Po eitynių Šefas nuvyko į garbės 
svečių stovyklą, kuri buvo Šefo var
tų dešinėje, lordo Boden-Powellio 
aikštėje. Šioje aikštėje buvo įreng
ta didžiulė, graži Šefo palapinė. Jos 
dešinėje stovėjo Šefo pavaduotojo 
dr. Aleknos, o kairėje — brolijos va
do pulk. Šarausko palapinės. Toliau 
gyveno užsieniečiai garbės svečiai, 
mūsų tarybos nariai, svečių stovyk
los šeimininkas sktn. V. Pečiūra ir 
užsienio skyr. vedėjas sktn. K. Lau
cius su savo „vadija“. Šefas savo 
palapinėje valandėlę pailsėjo, pakal
bėjo su mūsų ir svetimų šalių skau
tų vadais. Po to, aukštųjų svečių 
lydimas, aplankė ir apžiūrėjo visą 
stovyklą.

* 
* *

Tai buvo didelė ir įdomi kelionė. 
Pirmiausiai Šefas atlankė ir pasikal
bėjo su Švedijos skautų atstovu H.
Frykenstedt, kuris greit stovykloje 
įsigijo visų simpatijų, ir apžiūrėjo 
jo vienišą palapinę. Geležinio Vilko

Mūsų sąjungos Šefas 
įteikia brolijos vadui bro
lijos vėliavą.

Prieš tai lordo Baden 
Powellio vardo aikštėje, 
kurioje buvo įsikūrę gar
bės svečiai, įvyko iškil
mingas vėliavos prikali
mas prie koto, dalyvau
jant skautų, skaučių va
dams ir skautų bičiuliams.

Vėliava žalio šilko, pa
siūta pagal dail. V. Kos
ciuškos projektą.

J. Miežlaiškio nuotr.

keliu toliau beeidami svečiai apžiū
rėjo tvarkingą Jurbarko rajoną, ste
bėjosi Pagėgių skautų labai gražiu 
ir originaliu stalu, kuriame buvo ir 

Baltijos jūra, ir būriniai plaukioją 
laivai, ir mūsų gražioji Nida, ir kitos 
pajūrio vietos. Tai žinomo mūsų sto
vyklų menininko sktn. J. Vainausko 
kūrinys.

Tuojau už pagėgiškių stovyklavo 
anglai, kurie įsirengė labai praktiš
kai. Jie mūsų stovyklinių puošmenų 
nepažįsta. Šefas su jų vadu kunigu 
McKegney kalbėjosi angliškai. Pa
sirodė, kad anglų tarpe besąs ir vie
nas skautas lietuvis iš Londono. Jo 
pavardė Kalinauskas. Į Lietuvą at
keliavęs pirmą kartą savo amžiuje, 
bet kalba gražiai lietuviškai ir Valst. 
Prezidentui pažada Lietuvos niekada 
nepamiršti.

Klaipėdos jūros skautų rajoną 
puošė švyturys, laivas, tinklai ir kiti 
jūros atributai. Klaipėdiškiai Šefo 
krūtinę dekoravo savo relikvija — 
auksiniu vimpilu, pakvietė aplanky
ti jų parodėlę ir drauge nusifotogra
fuoti.

Labai nuoširdžiai sutiko savo ra
jone mūsų Šefą broliai latviai. Lat
vijos skautų organizacijos preziden
tas gen. K. Goppers Šefui įteikė la
bai gražiai aptaisytą simbolinį ragą, 
kuriuo senovės latvių viršaičiai šauk
davo sueigon gyventojus, ir Jelga
vos miesto albumą Prezidento jau
nystei prisiminti. (Mat, Jelgavoje 
Šefas 4 metus mokėsi).

Toliau svečiai aplankė Mažeikių 
skautus, stebėjosi nepaprastai pavyz
dingai įsirengusių Kauno „Aušros“ 
tunto draugovių stovyklomis. Visiš
kai užtarnautai Maironio draugovė

Paraduojančių priešaky visuomet žygiuodavo tautinių vėliavų būrys.
J. Miežlaiškio nuotr.
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IK I lies VĖLIAVOS III IIIAKTAS
TŪKSTANTIS DEVYNI ŠIMTAI TRISDEŠIMT AŠTUNTAIS METAIS LIEPOS MĖN. 10 D., ESANT LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTU

ANTANUI SMETONAI,
MINISTRŲ TARYBOS PIRMININKU KUNIGUI VLADUI MIRONUI, ŠVIETIMO MINISTRU PROF. JUOZUI TON
KŪNUI, ŠEFO PAVADUOTOJU IR TARYBOS PIRMININKU DR. JURGIUI ALEKNAI, BROLIJOS VADU VYR. 
SKAUTININKUI JUOZUI ŠARAUSKUI, LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS ANTROSIOS JUBILIEJINĖS TAU
TINĖS STOVYKLOS METU, AUKŠT. PANEMUNĖJE, DR. J. BASANAVIČIAUS VARDO ŠILE, LIETUVOS 
SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFAS, TAUTOS VADAS ANTANAS SMETONA ĮTEIKĖ SKAUTŲ BROLIJOS VADUI 
BROLIJOS VĖLIAVĄ.

TEBŪNIE ŠI VĖLIAVA LIETUVOS SKAUTAMS AMŽINUOJU SIMBOLIU, VEDANČIU Į DIDŽIĄJĄ KO
VĄ UŽ LIETUVIŲ TAUTOS VIENYBĘ, SKAUTIŠKUMO IDEALUS IR VISA TAI, KAS ŽMONIJĄ VEDA Į 
SKAISČIĄ IR LAIMINGĄ ATEITĮ!

Vėliavos įteikime dalyvavo: (Parašai) A. Smetona, J. Tonkūnas, šviet. ministras, J. Tūbelis, žemės ūkio min., 
brig. gen. S. Raštikis, J. Urbšys, J. Tūbelienė, K. Žilinskienė, Sof. Čiurlionienė.

laimėjo pirmąją dovaną už stovyklos 
įsirengimą. Aušrokai labai broliškai 
gyveno su savo kaimynais broliais 
latviais — tarp jų rajonų buvo pa
naikinta siena ir visokie ,,perėjimo 
punktai“.

Kauno Šančių tuntas buvo di
džiausias aušrokų konkurentas įsi- 
rengimo meno rungtynėse. Jie visus 
stebino labai gražiai atliktu iš spal
voto smėlio Šefo portretu, senovės 
aukuru ir amžinąją ugnį kūrenančiu 
baltu vaidila.

Telšiai turėjo žemaitiškos sodybos 
trobą, prie kurios augo rūtos, mėtos 
ir kitos „kvietkos“. Nuo perkūnijos 
žemaičius saugojo jų šv. Pliurijonas 
(Florijonas). Turėjo Telšiai ir mu
ziejų su bokštu bei laikrodžiu, einan
čiu pagal Grinvyčio meridijaną.

Švėkšnos rajone gyveno linksmų 
plaučių vyrai ir turėjo stebuklingų 
įrengimų, kaip antai: „Gydantį suo
liuką“, „Pasotinantį staliuką“ ir t. t.

Kan. prof. Česnys stovykloje laiko pa
maldas. A. Grušnio nuotr.

Nuo kalnelio nusileidžia Šefas pas 
suomius. Šie buvo atsivežę dvi di
džiules, savotiškas garo virtuves, ku
rias ir pademonstravo.

Gražus sutikimas buvo pas estus. 
Šefas juos pagyrė už gražų žygiavi
mą parade. Šeimininkai estai visus 
svečius pavaišino savo krašto duona 

su medumi. Jie labai džiaugėsi mū
sų krašto grožiu ir buvo tikri bičiu
liai. Jų stovykloje buvo padarytas 
didžiulis laivas, kurio burės kraštai 
buvo nudažyti mūsų ir estų tautinė
mis spalvomis ir užrašyta „A. Pane
munė“.

Visi rajonai buvo įdomūs, vienas 
kitą pralenkė savo įsirengimo praš
matnybėmis. Marijampolės rajone 
buvo graži koplyčia, Kėdainiuose — 
labai didelė palapinė pasislėpti nuo 
lietaus visam tuntui. Utena turėjo 
gražias ir patogias savo darbo pala
pines, Ukmergė — tradicinį rūpinto
jėlį, originalų stiebą vėliavai, Pane
vėžys — labai gražius šiaudinius var
tus, kurie buvo premijuoti ir paliks 
busimųjų Gilwell kursų muziejuje.

Stovyklos lankymas Tėviškės Sek
madienį buvo baigtas skautiškais 
pietumis „Pienocentro“ paviljone, 
kuris buvo prie Vilniaus gatvės. Še
fas triukšmingų ovacijų lydimas ap-

Latvijos skautų organizacijos prezidentas gen. K. Goppers įtei
kia Resp. Prezidentui dovaną — ragą.

V. Kizlaičio nuotr.

Suomiai skautai aprodo savo garinę virtuvę.

J. Miežlaiškio nuotr.
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leido stovyklą jau gerokai į pava
karį.

* 
* *

Čia mano klausytojai sukišo nosis 
į planą ir prigriebė mane už tai, kad 
aš nieko nepapasakojau, kokie įren
gimai buvo kitoje Vilniaus alėjos 
pusėje.

— Einant Šefo Vartų link iš kai
rės pirmiausia randame stovyklos 
policiją. Jos pareigas visi žinote, 
kas didesnėse skautų stovyklose bu
vote. Nei vienas be leidimo už ra
jono ribų išėjęs skautas policijos pa- 
lapinėn neis, nes ten jokių ekspona
tų nerasi. Kas kita buvo stovyklos 
krautuvėje, kuri buvo įsikūrusi tuoj 
už policijos stovyklos milžiniškoje 
aviacijos palapinėje. Ten eksponatų 
buvo iki valios, tik reikėjo pinigų 
turėti. Galėjai per vieną didžiulės 
palapinės angą įeiti jaunesniojo 
skauto uniforma apsirengęs, o per 
kitą angą išeiti jau vyresniuoju skau
tininku pagal uniformą tapęs. Vis
kas buvo pigu, pvz., geros naginės 
kaštavo tik po 15 centų. Truputį to
liau už stovyklos krautuvės buvo 
paštas ir bankas. Pašto viršininku 
buvo pasktn. Valaitis, o banko „di
rektoriumi“ — p. Bložaitis. Čia 
galėjai ne tik atvirukus į namus 
rašyt, bet ir ekstra telegramas net 
į Ameriką siųsti. Banke buvo sau
gojami brangūs daiktai ir keičiami 
įvairiausių valstybių pinigai.

Tuoj už pašto buvo redakcija. Jos 
krepšys priiminėjo įvairiausią dva
sinę kūrybą, ^kuri netiko arba „ne- 
įtilpo'' stovyklos laikraštin „Stovyk-

I.'auniečiai jaun. skautai įsirengė tokią 
melstis aikštelę.

K. Lauciaus nuotr.

Šefo reljefiniam atvaizdui viena Kauno 
draugovė buvo pasidariusi šitokią „pasto
gę“. K. Lauciaus nuotr.

laujame!', kurio pasirodė keturi nu
meriai. Jį redagavo skautas vytis 
vyr. skltn. J. Ašmenskas.

Už redakcijos, ant gražios kalve
lės, įsikūrė stovyklos radiofonas. 
Iš čia kasdieną sklisdavo įvairaus 
žanro muzika, įsakymai, informaci
jos ir pamokymai.

Stovyklos restorane, kurį laikė 
„Pienocentras“, galėjo „paūliavoti“, 
kirpykloje pajaunėti, pas stovyklos 
batsiuvį batus susilopyti, o ligoninė
je — „paatostogauti“, vaistų para
gauti ir, žinoma, pasigydyti. Tiesa, 
buvo dar ir skautiškos spaudos pa
rodai paskirtos trys palapinės. Čia 
sktn. Kirlys buvo atvežęs didelį pe
riodinės skautų spaudos rinkinį. Bu
vo ir gausus užsienio skautų spau
dos skyrius, kuriuo ypač domėjosi 
mūsų broliai užsieniečiai, ko negali
ma pasakyti apie savuosius ...

Buvo dar ir elektros stotis, bet ji 
energiją tiekė tik radiofonui. Elek
tros šviesos stovykloje nebuvo. Rei
kėjo manytis su žibalinėmis lempo
mis ir žvakėmis.

Kitoje Vilniaus alėjos pusėje — 
dešinėje — gražiausioje vietoje buvo 
įsikūręs tarnybų skyrius ir stovyk
los telefoną centrinė. Ją aptarnavo 
patys skautai. Na, ir turėjo gražaus 
darbo vyrukai: buvo penkiasdešimt 
„abonentų“ ir visi sugebėjo gerai 
bartis .. . Švedijos skautų atstovas iš 
pradžių net nenorėjo tikėti, kad sto
vykloje yra 50 telefonų.

*
* *

Tėviškės sekmadienio vakare Ne
muno pakrantėje įvyko pirmasis ju
biliejinės stovyklos laužas, skirtas 
tėviškės garbei.

— Tokios laužavietės jūs, broliai, 
savo amželyje dar nematėt ir, ma
nau, negreit pamatysit.

— Apie laužą susirinko vyrų ra
tas. Petys į petį stovėjo lietuviai, 
latviai, estai, anglai, vengrai su 
plunksnomis prie skrybėlių, kurios 
iš tikrųjų nėra plunksnos ... Laužą 
atidarė brolijos vadas vyr. sktn. 
pulk. J. Šarauskas, kviesdamas vi
sus pabendrauti prie tradicinio lau
žo. Į laužą grįžo senoji Lietuvos 
praeitis, pasikartojo Gedimino sap
nas, kaukė geležinis vilkas . .. Pasi
rodė estai, suomiai, anglai. Latviai 
padainavo ir lietuviškai. Laužo pro
gramą užbaigė Šiaulių tuntas savo 
dainomis.

*
* *

Liepos 11 d. buvo viešnagės diena. 
Mūsų skautišką nuotaiką bandė su
ardyti atvykęs iš aukštybių pavie
šėti lietus. Žinoma, savo tikslo jis 
nepasiekė ir protarpiais padoriai 
pragiedrėdavo. Tą dieną sportinin
kai ruošėsi šventei, vienetai pas kits 
kitą svečiavosi ir kovojo su lietumi.

*
* *

Liepos 12 d. buvo skirta Nemunui. 
Iš ryto Nemuno pakrantėje įvyko 
ryšininkystės varžybos skautams, va
kare puikus Nemuno laužas.

— O kas jas laimėjo? — pertrau
kė mane vienas klausytojas, uolus 
telefonistas.

— Gerai nebepamenu. Rodos, 
Kauno Šančių tuntas. Apie visų rū
šių varžybų pasekmes rasite „Skau
tų Aide“, — pasakiau ir tęsiau savo 
pasakojimą toliau.

— „Senasis, Nemune, upių tėve, 
šiandie tavo laužas!“ — pranešė se
niui susirinkę prie laužo skautai. Pa-

Kauno Šančių tuntas buvo pasistatęs to
kią koplytėlę.

K. Lauciaus nuotr.

■ 284 ■

12



gavusios pušys tą garsą pakartojo. 
Skautai Nemuno garbei paleido „ra- 
kietą“:

— Nemunas stovyklą puošia.... !“
Panemunės pušys ošia... ir t. t.

Stovyklinės dainos autorius pask. 
Bražėnas, kaip Mozė, mostelėjo laz
da ir dainos bangos nuplaukė kartu 
su Nemunu. Skautai deklamuoja, 
dainuoja žemaitiškai, vaidina dra
mą, tragediją, operą ir komediją apie 
tėvo skrybėlę. Klajoja Šiaulių dva
sios, ūksi Raseinių skudučiai... Savo 
kūrinį apie mūsų Nemuną švediškai 
skaito švedas, o jį verčia pasktn. 
Obuchavičius.

— Ne tuščioms svajonėms,
bet vyriškai kovai
aš maitinau šitą savo jaunimą 
čia Nemuno krantuose!

Taip prabilo Nemunas mums ne
suprantama, bet labai miela mūsų 
draugų švedų kalba.

Čia didingai nušvito Nemuno vei
das, pasipuošęs visa eile ugniakurų. 
Pasigirdo Šarūno karių daina. Tai 
buvo alytiškiai dzūkai kitame Ne
muno krante.

Vos nutilo daina, atėjo Jurbarko 
knygnešiai, kurie visus kvietė persi
imti „Aušros“ laikų dvasia ir dirbti 
Lietuvai.

Skautai ryžtasi ir skambiai užtrau
kia stovyklos dainą. Nemuno laužas 
baigtas.

*
* *

Mano klausytojai įtraukė į plau
čius oro ir užtraukė:

— Atgimė tėvynė, gimėme ir mes...
Manė, kad mane nustebins. Tačiau 

aš, kaip niekur nieko, ėmiau šaunią 
dainą diriguoti. Išmokau iš Bražėno.

Mano dainininkai gerai sutarė, to
dėl juos pagyręs, padidinta sparta 
papasakojau apie liepos mėn. 13 d.— 
Baltijos dieną.

Visiems buvo įdomu, kokios buvo 
tos slaptosios skautų vyčių ir skautų 
varžybos. Kai pasakiau, kad tai bu
vo visai nepoetiškos temos rašiniams 
(skautams: „Kodėl aš noriu stovyk
lauti?“; vyčiams: „Užsienio skautai 
vyčiai ir vyr. skautės“) — smalsu
mas buvo patenkintas.

— Broliai, be to, turiu pasakyti, 
kad skautų rašalą ir popierių lietus 
buvo taip suskystinęs, kad nei vie
nas skautas savo temos nerašė. Sk. 
vyčiai, kaip didesnio patyrimo vy
rai, į varžybas išstatė vieną kandi
datą, kuris, ne labai tesispausdamas, 
teikėsi laimėti trečią premiją...

— Ach, tas lietus! — atsiduso ma
no klausytojai.

— O kaip su krepšiniu?
— Krepšinio nugalėtojai išėjo ma

rijampoliečiai!
— Bravo vyrai!

Čia mano klausytojai smarkiai 
paplojo. Juk Lietuva — krepšinio 
šalis.

*
* *

— Liepos 14 d., t. y. Vilniaus dieną, 
— tęsiau aš toliau, — visiems teko 
gerokai pavaikščioti. Tą dieną skau
tai buvo „okupavę“ Kauną. Valsty
biniam aikštyne turėjo įvykti skau
tų ir skaučių skautiškų žaidimų šven
tė, bet aikštyną teko pamatyti tik iš 
tolo. Vidun nepakliuvom — neįsi
leido.

Palapinių statymo varžybos įvyko 
Vytauto kalno ąžuolyne. Bet įdo
miausias tos dienos dalykas buvo ei
tynės žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės pagerbti. Prie Nežinomojo Karei
vio kapo nusilenkė visų stovykloje 
dalyvavusių tautų vėliavos ir nu
skambėjo visų tautų himnai. Skau
tai ir skautės, kaip užsieniečiai, taip 
ir mūsiškiai, ant šio kapo sudėjo daug 
gyvų gėlių vainikų.

Kauno Šančių tunto Šarūno dr-vės vartai. K. Lauciaus nuotr.

Telšių tunto žemaitiški vartai. K. Lauciaus nuotr.

Eitynes Kauno gatvėmis stebėjo 
minios žmonių ir nesigailėjo plojimų 
ir griausmingo „Valio mūsų skau
tai!“

*
* *

Iškylą, dieną (VII.15) skautai vy
čiai varžėsi šaudydami taikinius, o 
mes valėme batus ir po dešimt sykių 
žiūrėjome į retus stovykloje daiktus, 
veidrodžius, nes ruošėmės aplankyti 
seses skautes Pažaislyje. Buvome ten 
nukeliavę, daug ko matėme, daug ko 
girdėjome, bet aš visko jau nebeatsi
menu. Grįžom iš Pažaislio sveiki ir 
laimingi.

*
* *

Jaunesniąją skautą dieną buvo iš
kyla į Kauną ir daug vaikiškų žai
dimų. Žinote, Il-je tautinėje stovyk
loje buvo apie 150 jaunųjų. Buvo ir 
jų laužas vakare. Ir ką pasakysite, 
jaunieji parodė, kad kai ką jie suge
ba geriau už „senius“.
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Panevėžiečiai buvo pasistatę bene gra
žiausius visoje stovykloje vartus.

K. Lauciaus nuotr.

Taip bestovyklaujant, bekovojant 
su lietumi, besibičiuliaujant su bro
liais užsieniečiais, bevarant prekybą 
su anglais, atėjo Sukaktuvių sekma
dienis.

Diena vėl pasitaikė nuostabaus 
grožio. Į iškilmingą vėliavų nulei
dimą teikėsi atsilankyti J. E. Švieti
mo Ministeris prof. Tonkūnas, bro
liai vilniečiai sportininkai su Žižma- 
ru ir minios kauniečių.

Subėgusiems prie tribūnos skau
tams min. prof. Tonkūnas pasakė la
bai gražią ir reikšmingą kalbą, ku
rioje nurodė Lietuvos skautų užda
vinius ir ką jie yra nuveikę savo 
kraštui. Taip pat pasakė atsisveiki
nimo kalbas Šefo pavad. dr. J. Alek
na ir seserijos vadė K. Žilinskienė. 
Varžybų laimėtojams švietimo mi
nisteris įteikė dovanas. Paskiau skau
tai grįžo į savo vietas ir pražygiavo 
iškilmės maršu. Po iškilmės maršo 
buvo sugriežti visų stovyklaujančių 
tautų himnai ir paskutinį kartą nu
leistos vėliavos. Po maldos vėliavos, 
lydimos tautinių vėliavų būrio, bu
vo nuneštos iš aikštės į stovyklą, o 
skautai ir svečiai nuvyko į paskuti
nį — Meno laužą.

*
* *

Čia mane klausytojai pertraukė:
— Klausyk, nieko mums nepapa

sakojai apie prancūzų skautus...
— Atvyko jie trejetą dienų prieš 

stovyklos uždarymą. Jiems vadova

vo markizas T. Franclieu. Pasižymė
jo savo tikrai skautišku gyvumu ir 
linksmumu. Gaila, kad taip vėlai te
galėjo atvažiuoti.

— Dabar apie paskutinį laužą, ku
ris pralenkė visus iki tol buvusius 
laužus.

— Mes namie klausėmės per ra
diją...

— Taigi, tur būt, girdėjot, kokį 
entuziazmą sukėlė estradon iškvies
tas vilniečių vadas Žižmaras, kuris 
prisiminė A. Panemunės šile stovyk
lavęs prieš 10 metų. Vilniečiai su
dainavo „Lietuva brangi...“ ir sugie-

Kauno Šančių tunto Šarūno draugovė, ku
ri buvo labai gražiai įsirengusi savo sto
vyklą, turėjo dvi kėdes, pagamintas iš 
medžio stuobrio. K. Lauciaus nuotr.

dojo „Marija, Marija“... Laužas buvo 
baigtas įspūdinga Nemuno iliumina
cija. Kitame Nemuno krante užsi
liepsnojo didžiulis skaitmuo XX, iš 
abiejų pusių supamas spindulių ir 
pačioje pakrantėje degė 20 laužų. Jie 
žymėjo 20 skautybės Lietuvoje me
tų. Nemunu plaukė liepsnojančios 
plūdės, o padangėse žydėjo rakietų 
puokštės. Tai buvo vienas įspūdin
giausių stovyklos gyvenimo mo
mentų.

** *
Liepos mėn. 18 d., jau ankstį rytą 

skautai pradėjo stovyklos miestą ar
dyti. Vieni ruošėsi namo, o kiti su 

užsieniečiais kelionėms po Lietuvą. 
Iš dangaus atskubėjo su skautais at
sisveikinti lietus ir daugelį užtiko jau 
be palapinių. Taigi, atsisveikinimas 
buvo nuoširdus.

Stovykla visiems paliko gražiausių 
įspūdžių ir prisiminimų. Visko ir ne
papasakosi. Reikia sutikti su dainos 
žodžiais: „Tai geriausia skautiška 
mokykla!“

— Valio stovykla! — sušuko ma
no klausytojai ir dar ilgai mane ka
mantinėjo.

M. Brazauskas.

PAMESTI LIUDIJIMAI.

I.

Paskautininkio VALAIČIO Antano 
liudijimas Nr. 197, duotas 1936.XI.27 d. 
skautų brolijos vyriausios vadijos.

Radus pasiųsti brolijos vyriausiai 
vadi jai.

II.

Skautės M. KURGONOVAITĖS- 
RASTENIENĖS, gyv. Žasliuose. Ra
dus pasiųsti Trakų skaučių vietininkei.

Vartojant daug cukraus 
saldu ir sveika, sirgti 

nereikia

Vienos draugovės vartus sudarė iš kar
telių padarytas Geležinio Vilko modelis.

K. Lauciaus nuotr.
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ANGLŲ KONTINGENTO VADAS 
KUNIGAS H. A. McKEGNEY.

— 1907 metais lordas Baden-Po- 
wellis sukvietė į Pietų Anglijoje esan
čią salą kelis berniukus stovyklauti. 
Jie buvo pirmieji pasaulio skautai. 
Kaip staiga dabai* viskas pasikeitė — 
dabar visame pasaulyje jau yra apie 
3.000.000 skautų! Skautai yra įvairių 
rasių, įvairių tikėjimų ir gyvena dau
giau kaip 40 įvairių -.valstybių.

Lietuva yra viena tų valstybių, nes 
jos 16.000 skautų yra pasiryžę ir darbš
tūs.

Mes, anglų skautai (8 iš Šiaurės Ai
rijos ir 4 iš pačios Anglijos) džiaugia
mės puikiu priėmimu Lietuvoje. Mus 
lietuvių skautų atstovas sutiko jau 
pasienio stotyje. Tai buvo stud, skau
tas M. Bobinskis.

Mes labai patenkinti stovyklaviete: 
mes laimingai įsikūrėme tarp gražiai 
ošiančių pušų, arti Nemuno. Labai 
smagu kasdien maudytis šiltame Ne
muno vandenyje.

Mūsų iškylos į Palangą — Klaipėdą 
— Nidą ilgai neužmiršime. Greitoji 
automotrisa, kuria mes vykome į Kre
tingą, savotiškai kontrastuoja su seno
sios Nidos vaizdais. Mes užlipome į Ni
dos kopas. Kopų didingumo ir to pui
kaus reginio, kurį matėme iš kopos 
viršūnės, buvome giliai paveikti.

Nors lijo, tačiau mes nužygiavome 
anglų laivo aplankyti. Jis stovėjo di
džiuliame, moderniame Klaipėdos uos
te. Mes pasveikinome laivo kapitoną.

Mūsų stovyklą aplankė daugybė 
įvairių tautybių svečių. Mes šiek tiek 
gėdinamės, kad tegalime kalbėti tik 
mūsų gimtąja kalba. Kai kurie mū
siškiai nutarė kitai stovyklai geriau 
pasirengti, būtent: išmokti bent vieną 
kurią svetimąją kalbą.

Nežiūrint į tai, esant dideliam no
rui būti širdingais, bandome daug pa
sakyti mostais ir ženklais. Tuo būdu 
mes darėme visa ką tik galėjome, kad 
svečiai mūsų stovykloje nenuobodžiau
tų ir jaustųsi kuo geriausiai.

Mes sveikiname stovyklos vadiją, 
kuri gražiai suorganizavo stovyklą. 
Sveikiname puikiai stovyklaujančius 
Lietuvos skautus.

Mes džiaugiamės drauge su tauti
nės stovyklos skautais Lietuvos Ne
priklausomybės 20 metu sukaktimi ir 
linkime, kad Lietuva visada būtu lais
va, klestėtų ir būtų laiminga.

Mes linkime
„Fair wind, smoth
Trails and good hunting“.

Šarūno draugovės skelbimų lenta (viršu
je) ir Amžinoji ugnis, kuri degė drevėje 
(žemai). K. Lauciaus nuotr.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ SKAU
TŲ DRAUGOVĖS NARYS AL

GIRDAS DIKINIS

— Daugelį metų svajojau patekti į 
Lietuvą, savo tėvų šalį. Ta ilgai lauk
toji diena pagaliau atėjo. Šiandien 
mano noras virto realybe — aš atvy
kau į tautinę skautų stovyklą. Būda
mas baltimorietis, aš atstovauju Balti- 
morės miesto, Marylando valstijos, 
skautams.

145 Baltimorės skautų draugovė, 
kurios narys esu ii* aš, sudaryta iš lie
tuvių kilmės skautų ir yra pirmoji 
lietuvių skautų draugovė visoje Ameri
koje. Draugovė įkurta Dr. Adalberto 
Želvio, o dabar draugininko W. Ka
činsko vadovaujama.

Kelionė į Lietuvą buvo mano pir
moji kelionė į Europą. Keliauti teko 
per vandenyną 5 dienas. Europą pa
siekiau Prancūzijoje, Šerburgo uoste, 
o iš čia skubiai keliavau į Lietuvą, į 
A. Panemunę.

Tokios puikios stovyklavietės kaip 
A. Panemunėje, negalima rasti Balti
more j e.

Tautinėje stovykloje mane apgyven
dino drauge su Pagėgių skautais, kurie 
mane broliškai priėmė. Ši tautinė sto
vykla amžinai paliks mano širdyje, tai 
bus nelyginant tauriosios šviesos spin
dulėlis per visą mano gyvenimą.

Norėčiau daug, daug ką pasakyti, 
bet aš esu labai sujaudintas ir man 
sunku viską pasakyti, nes esu tiesiog 
perkrautas daugybės patirtų įspūdžių.

Aš esu dėkingas visiems skautinin
kams, kurie surengė šią žavingą sto
vyklą. Sveikinu visus stovyklos da
lyvius ir savo tautiečius.

ESTIJOS REPREZENTACINĖS 
SKAUTŲ DRAUGOVĖS VADAS 

H. MICHELSONAS
— Estijos skautai atvyko į Lietuvą 

pirmą kartą. Mes nelaukėm tokio nuo
širdaus priėmimo ir tokios pagarbos 
— čia mus priėmė kaip savus.

Stovykloje mes galime daug ko pa
simokyti. Ypač gerai yra sutvarkyta 
administracija* ir įvairūs pastatai šia
me palapinių mieste. Bet nemažesnio 
susidomėjimo sukelia mumyse pačių 
palapinių vidaus sutvarkymas. Pas 
Lietuvos skautus, ypač pas skautes, 
papuošimo menas ornamentais yra la
bai stiprus. Aš manau, kad pasaulyje 
nėra skautų, kurie stovyklų puošimo 
srityje prilygtų Lietuvos skautams. Šie 
papuošimai nuteikia stovyklą savotiš
kai ir padaro ją jaukią. Taip pat la
bai gražios Lietuvos dainos.
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Matyti, kad skautybė pavergė lietu
vių širdis. Tai parodė eitynės per 
miestą ir iškilmės prie Nežinomojo 
Kareivio kapo, kur žiūrovai nepapras
tai karštai skautams pritarė. Be 
abejo, čia dar pasireiškia Lietuvos 
skautų Šefo įtaka, kuris savo siela yra 
tikras skautas. Pastatų sutvarkymas, 
varžybų, laužų ir kitų dalykų, įvykdy
mas, yra pasigėrėtinas, o begalinis vai
šingumas prašoka viską.

Mes išsivešime iš Lietuvos kuo ge
riausius atsiminimus. Ir aš tikiu, kad 
ateityje mes dar arčiau bendradarbiau
sime skautiškuose dalykuose. Tai yra 
svarbus uždavinys kiekvienam rimtam 
skautui, kuriam yra brangi tėvynė, o 
tuo pačiu draugystė su mūsų gerais 
draugais — lietuviais.

Daug linkėjimų Lietuvai ir Lietuvos 
skautams.

LATVIJOS REPREZENTACINĖS 
SKAUTU DRAUGOVĖS VADAS 

JANIS BALTMANIS

Estų skautų „lai
vas“.

K. Lauciaus
nuotr.

pušys ošia taip mūsų palapinių. Nema
žiau mums patiko ir ekskursija po 
Kauną, kurioje mūsų laukė daugelis 
malonių staigmenų.

Ypatingai gilų įspūdį mums paliko 
vėliavos nuleidimo iškilmės prie Karo 
muziejaus, kuriose turėjome progos 
dalyvauti.

Išvažiuodami iš Jūsų svetingos ša
lies kartu išsivešime įsitikinimą, kad

Štai kaip šypsojosi prof. Kolupaila (deši
nėje) gaudamas iš estu skautų vado do
vaną. K. Lauciaus nuotr.

tautai, kurioje gyvos taip įdomios tra
dicijos, yra užtikrinta saulėta ateitis.

SUOMIJOS SKAUTŲ VADOVAS 
KUNIGAS P. O. EKKO

Lietuva ir Suomija, nors ir būdamos 
tolokai viena nuo kitos, visada gerai 
sugyvendavo. Kelias sutrumpėjo, kai 
mes pirmą kartą atvykome į skautų 
tautinę stovyklą. Mes neužmiršime 
Lietuvos skautų svetingumo. Lietuvos 
skautų stovykla yra daug geresnė ir 
įdomesnė, negu kad tikėjomės pamaty
ti. Broliai skautai labai malonūs.

Apie lietuvių tautą galima pasakyti, 
jog ji labai myli savo kraštą ir savo is
toriją. Tai pastebėjau dalyvaudamas 
laužuose. Lietuvos istorija ir dainos 
žadina tautinę sąmonę ir yra geresnės 
ateities laidas. Vakaro prie Nežino
mojo Kareivio kapo mes niekuomet ne
užmiršime. Pažymėtinas lietuvių reli
gingumas, ką rodo skautų stovykloje 
statyti kryžiai.

Mes tikimės 1940 metais susilaukti 
labai daug lietuvių draugų savo tauti
nėje stovykloje.

Geriausi linkėjimai ir padėka už 
svetingumą.

ŠVEDIJOS SKAUTŲ ATSTOVAS 
TAUTINĖJE SKAUTŲ STOVYK
LOJE A. PANEMUNĖJE SKAUT.

HOLGER FRYKENSTEDTAS

— Atvykau į Kauną geriausių norų 
kupinas, su nuoširdžiomis lietuvių tau
tai simpatijomis. Žinojau, kiek sun
kiai ši tauta kovojo dėl savo nepriklau- 
samybės, kad vos 20 metų teturėjo sa
vo kraštą atstatyti. Pasiruošęs daug 
nesitikėti, buvau tikrai tuo nustebin
tas, ką čia, Lietuvoje, patyriau. Man

— Sunku kalbėti apie savo įspū
džius, nes jų yra labai daug. O ypač, 
kada vienas malonesnis už kitą.

Latvijos skautų reprezentacinė 
draugovė jau iš pirmųjų žingsnių Lie
tuvoje jautė Lietuvos skautų malonų 
dėmesį ir rūpestingumą, kurį Latvijos 
skautai niekados neužmirš.

Tie malonūs žodžiai ir linkėjimai, 
mums ir mūsų mylimai tėvų šaliai, 
kuriuos mes girdėjome iš mus pasiti
kusių Lietuvos skautų Kauno stotyje, 
o taipogi girdime iš mus lankančiųjų 
svečių, giliai įsmigę į mūsų širdis. 
Kiekvienas mūsų draugovės narys nuo 
vadovo iki mažiausio skautuko jaučia, 
kad jausmai, kilę iš mūsų broliškos 
lietuvių tautos skaidrios širdies, negali 
likti be atgarsio mūsų širdyse.

Dažnai mus klausia, kaip mes jau
čiamės stovykloje? Atsakymas tegali 
būti trumpas ir aiškus: puikiausiai.

Mums labai patinka puiki stovykla
vietė aukštame Nemuno krante, kur

Iš žiūrovų veidų, atrodo, nesunku spręsti kokie būdavo laužai.
J. Miežlaiškio nuotr.
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suteikė progą pamatyti kiek krašto; 
mačiau, kad ne tik Kaunas, bet ir kai
mas gražiai atsistatė ir pasipuošė; pa
kanka pažvelgti į energingą tiltų sta
tybą.

Vienoje mūsų tautinėje dainoje 
turime posmą: „Och dėt rbjs och dėt 
plbjs i vart fosterland“; lietuviškai tai 
turėtų reikšti „tvarkosi ir statosi mū
sų tėvynė“. Norėčiau šiuos žodžius 
taikyti šūkiu Naujajai Lietuvai, kitaip 
— didžiajam mažos tautos prisikėlimui.

Mūsų A. Panemunės skautų stovyk
loje mane stebina nepaprasta organi
zacija, malonus nuoširdumas ir nuos
tabus tiek vadų, tiek visų skautų 
darbštumas. Ko mes nematome Švedi
jos skautų stovyklose — tai nepapras
tai dailus, stačiai meniškas aikščių, 
stalų ir palapinių išpuošimas: įsitiki
nau, kad kiekvienas lietuvis yra me
nininkas.

Kaip studentą, mane ypatingai do
mina gausingai stovyklaują studentai 
ir studentės; panašų dalyką tegalime 
matyti nebent Anglijoje.

Iš Lietuvos patyręs geriausių įspū
džių ir norėdamas bent kiek atsilyginti 
už man parodytą nuoširdumą, rengiuos 
nusivešti vieną Lietuvos skautą į Šve
dijos tautinę skautų stovyklą š. m. lie
pos mėn. pabaigoje: ji bus karaliaus 
pilies Tullgarne sode, princo Gustavo 
Adolfo vadovaujama.

Ir pats tikiuos netrukus dar kartą 
ilgesniam laikui atvykti į Lietuvą ii' ją 
geriau pažinti, kad galėčiau toliau būti 
tikras Lietuvos draugas Švedijoje.

Baigdamas, norėčiau apeliuoti i lie
tuvių tautą, kad ji visada remtų skau
tų judėjimą Lietuvoje ir juo visiškai 
pasitikėtų. Tas judėjimas turi nepa
prastai didelę reikšmę Švedijos jauni
mą auklėjant; manau, kad jis ne ma
žiau svarbus ir Lietuvos jaunimui: 
Lietuvos ateitis juk yra jo jaunimas!

VENGRIJOS KONTINGENTO 
VADAS DR. E. POKA

—■ Dalyvaudami skautų tautinės 
stovyklos atidaryme, mes, vengrai pa

Anglijos skautai ir skautės uždeda vaini
ką ant Než. Kareivio kapo. Stovi Angli

jos lietuvis skautukas Kalinauskas.
J. Miežlaiškio nuotr.

jutome didžiulį džiaugsmą ir pagarbą 
Lietuvai. Taip pat džiaugiamės, kad 
galėjome čia atvykti.

Be daugybės gražių apie Lietuvą at
siliepimų, kuriuos anksčiau buvome 
girdėję, mums buvo dar didesnė staig
mena visa tai, ką mes dabar pergyve
nome ir pamatėme.

Aš susidariau tvirtą įspūdį, kad 
Lietuva yra nepalaužiamo pasiryžimo 
šalis. Tai matyti visur ir kiekviename 
žingsnyje. Čia nuveiktas milžiniškas 
darbas šalies stiprybei, modernumui ir 
grožiui.

Pats pirmasis įspūdis, kurį mes jau 
prie Lietuvos sienos patyrėme iš mus 
pasitikusio jauno ir gyvenimo džiaugs
mo kupino lietuvio studento, rodė kaž
ką nepaprasto. Mus pasitikęs stu~ 
dentas puikiai kalbėjo 7 svetimomis 
kalbomis. Jis darbščiai dieną ir naktį 
dirbo ištvermingai ir šypsodamasis. 
Mums tai buvo gyvasis jaunos lietuviš
kosios jėgos ir pasiryžimo simbolis.

Kaunas ir Klaipėda mums labai pa
tiko. Tautinių didvyrių kultas yra 
tai, ko aš niekur ir niekuomet iki šiol 
nesu matęs. Iškilmės prie Nežinomo
jo Kareivio kapo yra labai jaudinan
čios ir gilios prasmės. „Tik savo pra
bočius gerbianti tauta gali būti didi“ 
— sako tūlas vengrų rašytojas. Lietu
vai šie rašytojo žodžiai visiškai gerai 
tinka.

A. Panemunėje skautų ir Pažaisly
je skaučių stovyklos yra gerai suor
ganizuotos ir įrengtos. Stovyklų pa
puošimai yra tiesiog stebuklingi, be to, 
dalyvaujančiųjų drausmė yra taip pat 
gera. Ir valgis ... Išskiriant Vengri
ją (ir, gal būt, Švediją), nesame mes 
niekuomet tiek daug ir taip gerai val
gę.

Vengrijos skautai gali tik dėkoti ir 
sveikinti. Valio Lietuva!

Kauno Šančių tunto „sargybinis“ prie Šefo 
atvaizdo, padaryto smėlyje.

K. Lauciaus nuotr.

PIRMOJO LIETUVOS PREZIDENTO 
KARO MOKYKLON ĮSTOJIMO 

TVARKA.

1. Į karo mokyklą kariūnais pri
imami Lietuvos piliečiai: *

a) Tinkamos karo tarnybai sveika
tos. b) Teismo nebausti ir netardomi.
c) Užbaigę aukštesniąją mokyklą, d) 
Nejaunesni 18 ir nevyresni 25 metų 
amžiaus, e) Nevedę, f) Išlaikę kon
kursinius egzaminus iš lietuvių kalbos 
ir Lietuvos istorijos gimnazijos kurso 
ribose.

2. Pirmenybė stojant į mokyklą 
duodama liktiniams puskarininkiams, 
tikrosios tarnybos ir atsargos puskari
ninkiams, kareiviams ir civiliams, tu
rintiems brandos atestate geresnį pa
žymį iš matematikos.

3. Norintieji stoti karo mokyklon 
kariūnais, prašymus rašo J. E. Respub
likos Prezidento vardu ir prisiunčia 
karo mokyklos viršininkui, kaip gali
ma greičiau, ir nevėliau rugsėjo mėn. 
1 dienos.

Prie prašymo turi būti pridėta:
a) Mokyklos baigimo atestatas ar 

notaro patvirtintas nuorašas, b) Gimi
mo metrika, c) Ištikimybės liudijimas.
d) Viena fotografija, e) Savo ranka 
rašytas curriculum vitae.

Pastaba: Liktiniai puskarinin
kiai, tikrosios tarnybos puskarininkiai 
ir kareiviai prašymus su visais doku
mentais (išskyrus nurodytą punkte c) 
siunčia prie raporto komandos keliu. 
Dalių vadai prie dokumentų prideda 
pažymėjimą apie kandidato tinkamu
mą būti karininku.

4. Kandidatai į komisiją stoja rug
sėjo mėn. 23 d. 9 vai. karo mokyklos 
rūmuose.

5. Priimtieji turės atlikti kelių mė
nesių stažą kariuomenės dalyse.

6. Maistu, kol bus priimti (apie 
savaitę laiko), turės apsirūpinti patys.

7. Smulkesnių nurodymų galima 
gauti karo mokyklos raštinėje kasdien 
nuo 8—14 vai.

Telšių tunto pastatyta. žemaitiška „pilis“, 
kurioje buvo įrengta parodėlė.

K. Lauciaus nuotr.
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Čia vaizduojami šiame feljetone aprašyti stovyklos vadijos pareigūnai. Iš kairės į dešinę: stovyklos gydytojas vyr. sktn. Kazake
vičius, propagandos skyriaus vedėjas J. Damauskas, parodėlės „direktorius“ sktn. J. Kirlys, stovyklos viršininkas aviacijos 
majoras vyr. sktn. V. Šenbergas, stovyklos komendantas vyr. sktn. A. Saulaitis, užsienių skyr. vedėjas vyr. sktn. K. Laucius 

ir radijofono „direktorius“ Vanagas.

Guliu aš savo palapinėje ir melancholiškai galvoju, 
kada pabus iš gilaus miego Septyni laimingieji broliai ir 
išvaduos mus nuo nereikalingo stovyklos priedo — lie
taus.

— Motke, Motke, su lietum jau baigta! Nuo šios va
landos viešpataus taika, ramybė ir giedra mūsų stovyk
loje, — atraportavo į palapinę įsiveržęs Bronius.

Aš pašokau nustebęs ir įsmeigiau į savo draugą akis:
— Taip, taip. Nesistebėk per daug! — ėmė pasakoti 

man Bronius.
— Einu, supranti, aš ir matau. Susėdę valgykloje 

svarsto lietaus klausimą mūsų vadai. Užsienio dalies 
vedėjas trenkė savo foto aparatą ir sako stovyklos vir
šininkui:

— Įsakyk debesims išsiblaškyti ir daugiau be bilie
to po stovyklos rajoną nevaikščioti. Esi stovyklos vir
šininkas, o viršininko žodis šventas!

Stov. viršininkas pasikasė savo odinio švarko nu
garą ir liūdnai pažvelgė į draugą:

— Pamėginsiu gauti motoriuką iš aviacijos, gal 
motoriukas orą pagerins!

— Fotografuoti gali kiekvienas, — pasakė angliškai 
užsienio dalies vedėjas, liepė man paduoti jo klane nu
skendusį aparatą ir ta proga nufotografavo stovyklos 
komendantą.

— Einam šią žinią pagarsint pasauliui!
Abu su Broniu pasinešėm į radijo stotį.
Bėgom, bėgom, padusom ir atsidūrėm prie Nemu

no. Pažvelgė Bronius į penkioliką vėliavų, plevėsuojan
čių ant penkiolikos aukštų stiebų ir sako:

— Klausyk, Motke! Kažin ar čia radijo stotis? Ante
nos labai netvarkingai sukraipytos atrodo.

— Moderniškas menas, — tarė priėjęs jūrininkas. 
— Gal norit pasimokyt plaukti? — pasiūlė.

— Ačiū, — atsakau, — visą naktį plaukėme pala
pinėse. Dar ir dabar batai šlapi. Ot, pasakyk geriau, 
kur čia radijo stotis?

— Vadovą pavartykit ir sužinosit.
Išėmė Bronius iš kišenės vadovą, atskleidė žemėla

pį, o mudu su jūrininku įkibom ieškoti radijo stoties.
— Būtų gera turėti šiam vadovui dar mažą vadovė

lį, lengviau būtų susigaudyti, — nusprendė jūrininkas.
Radijo stoties žemėlapyje taip ir neradom. Užtat 

radom tą, ko stovykloje ir su žiburiu nerasi: čekoslova- 
kų stovyklą užtikome!

— Geras vadovas, — nutarėm ir pasileidome į toli
mesnę kelionę.

Žiūrim pakėlę galvas ir matome dvi dideles akis, 
priekinius dantis ir ilgą barzdą. — Einam tą brolį pa
kalbinti, — pasiūliau Broniui.

— Esu indi jonų totemas, o mano šeimininkas yra 
radijo stoties viršininkas.

Sušukome tris kart valio ir įpuolėm į viršininko pa
lapinę.

— Šita gamtos katastrofa įvyko su pirmu saulės 
atsiradimu, — tarė viršininkas.

— Kokia katastrofa? — nustebome.
— Buto netekau, štai kas!
Iškišom galvą iš palapinės ir matome. Tolumoje 

stovi kuolas, ant kuolo užmautas ratas, ant rato galva, o 
ant galvos radijo ausinės.

— Štai ir katastrofa. Buvo ten mano butas, o dabar 
nebėra!

Viršininkas vėl išsitiesė lovoje ir ėmė čiupinėti savo 
barzdą.

— Ar gerai auga? — paklausiau, — nes barzdelė 
buvo labai juoda.

— Neblogai, ačiū Dievui. Kol vieną žandą nusi- 
skutu, kitas jau atauga.

— O kaip su radiju, ar veikia?
■—■ Apžiūrėkit elektros stotį. Kai ji veiks, tada aš 

ir apie radijo veikimą pasakysiu.
Ėjom, ėjom ir elektros stotį priėjom. Trys aukštos 

pušys, fotelis kelminis, o tarp šių daiktų niekeno nesau
gomos mašinėlės mėtosi.

— Oi, Motke, čia tai jau ne elektros stotis, čia, grei
čiausia, pinigams gaminti aparatai...

Iš tiesų, niekur nematyti užrašo: „Atsargiai, aukš
tas įtempimas, gyvybei pavojus“. Ir giltinės galvos ir 
elektrotechnikų nėra.

Tada aš nutariau mokslo labui padaryti paskutinį 
bandymą.

— Sudie, Broniau, gal po to bandymo amžinai ne- 
besimatysim.

— Ir aš su tavim, Motke!
Persižegnojom ir drąsiai pridėjom savo delnus ant 

mašinėlių.
Nenutrenkė, žinote.
— Pamėginsim dabar su tomis mašinomis pasiga

minti litų, — sako Bronius.
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Kairėje:

Atvykus į skautų stovyklą užsienių skau
tėms prasidėjo mainikavimas.

I. Cieškos nuotr.

Dešinėje:
Radiofono „direktoriaus“ atvaizdas ir 

butas...

K. Lauciaus nuotr.

Čiupt, čiupt už kišenių — nėra popierių. Taip ir 
neteko mašinų veikimo išbandyt. Nuėjom pinigų pažiū
rėt į banką ir paštą. Čia mudu vos netapome muzikan
tais. Prie pašto įstaigos radome sktn. J. Kirlį bešokdi- 
nantį propagandos dalies vadovą. O sktn. J. Kirlio 
muzika, maždaug, šitaip skamba:

— Ar atvežiau aš į stovyklos parodą 80 neperio
dinių skautiškų leidinių?

— Ar atvežiau 150 periodinių leidinių atskirais pa
vadinimais?

— Ar atvežiau užsieninių skaut. spaudinių 130 eg
zempliorių?

Propagandos vadovas tik šoka, tik trypia ir dar 
prašo groti.

— O tu man stiklų ar atvežei?
Čia propagandistas kad sutrypė, delnais kad su

plojo ir kad kūrė nežinoma kryptimi!
Leidinių rinkinio savininkas pasakė:
— Aš jam dar ir siuitą apie stiklus pagriešiu!
Propagandinio šokio pasižiūrėję pažvelgėm iš tolo 

į restoraną. Sumestos ant kits kito kėdės liudijo, kad 
kai kada restoranuose esti gana smagu. Kaip ir visur 
pasaulyje, taip ir mūsų stovykloje netoli restorano užti
kome policijos nuovadą ir ligoninę. Kadangi mūsų uni
formos buvo ne iš tvarkingųjų, tai policijos susitikti 
vengėm. Pasukom ligoninės link. Jau iš tolo buvo gir
dėti ligonių balsai:

— Tai, skanu! Ak, kaip skanu!
Radome pustrečio ligonio.
— Apetitą visi turi kuo geriausią, — pasakė mums 

budįs daktaras. Pažvelgėm į bedarbį greitosios pagel
bės automobilį ir pareiškėm jam užuojautą.

— Ką padarysi, kad skautai kieti žmonės, — atsi
duso automobilis.

Yra ir kita įstaiga, kuri nuo ligoninės ne daug kuo 
skiriasi, būtent, stovyklos skutykla, kirpykla ir batsiu- 
vykla.

— Pas mus taisyklinga darbo organizacija. Mes iš 
karto ir batus pataisom ir barzdą nuskutam, — paaiški
no brolis baltu apsiaustu ir dideliu skustuvu rankoje.

— Užeikim į stovyklos krautuvę.
Motkė su Bronium rado ten Babelio bokštą. Krau

tuvės administratorius iš išvaizdos kuoliukas toks pagul
džius, toks pastačius teikėsi paaiškinti prekiavimo apa
rato veikimą.

— Prekiaujame Fordo konvejerio sistema. O tos 
sistemos esmė ši:

Įeina skautas su pinigu kišenėje nusipirkti, sakysim, 
stovyklinį ženklą prilipinti ant laiško. Tuoj jį vienas 
biznierius klausia:

— Kuo galiu patarnauti, brolau!
— Prašom apžiūrėt! — ima skautą kitas.
— Prašau apčiupinėti — siūlo jau trečias.
— Prašau pasiderėti — ketvirtas.
— Nuolaidos nėra! — penktas.
Ir taip pirkėjas eina iš rankų į rankas. Sekantis 

rašo kvitą, kitas ima pinigus, trečias įpakuoja prekes, 
ketvirtas paduoda į rankas, penktas parodo į duris, šeš
tas pasako sudie.

Motkė su Bronium net suprakaitavo, bet iš kon
vejerio išsivadavo.

Su atvirukais nubėgau į paštą. Čia pašto viršinin
kas labai meniškai pučia klijentams į akis miglą. Jau 
negana to, kad už perkamą ženkliuką reikia 10 centų 
permokėti, bet dar įtikinėja visus:

— Broliai, atsimerkite. Nevaidinkit berniukų. Čia 
visai ne skautų, bet skaučių stovykla. Taip ir ant paš
to ženklų užrašyta!

— Broniau, einam atgal į krautuvę nusipirkti sijo
nėlių ... — sakau.

Tik vėliau propagandos vadovas šį reiškinį nušvietė:
— Čia, mat, bendradarbiavimas, suprantate, — įti

kinančiu balsu pasakė, o mes tuo ir įtikėjome.
M.'Brazauskas.

Iš stovyklos laikraščio „Stovyklaujam“.

Stovyklos- telefonistų vargai.
Kairėje. Kur pakabinti vielą?

Dešinėje. Išeitis rasta.
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P. TARASENKA

PERKŪNO
Šventykloje

APYSAKA

PEREITAME NUMERY BUVO: Kaime Vytau- 
tas papasakoja ūkininkams apie palikusius požemy 
mokslininkus. Nuėję upninkiečiai atkasa požemį, 
kuriame mokslininkus randa dar gyvus.

10. KULTŪRINĖ TAUTOS ŠVENTĖ.

Praslinko mėnuo, kitas. Išgelbėti iš požemių mokslininkai 
ilgai ir sunkiai sirgo, bet, pagaliau, pasitaisė ir kiekvienas prie 
savo darbo grįžo. Profesorius Kalnietis vėl ištisas dienas archy
vuose sėdėjo ir vartaliojo dulkėtus senų dokumentų lapus. Vy
tautas vėl lankė gimnaziją, bet dabar jau svajojo ne apie ku
riuos nors didelius karžygiškus darbus, bet buvo pasiryžęs kiek 
galima daugiau mokytis, kad greičiau baigtų gimnaziją ir visas 
jaunąsias jėgas paaukotų tėvynės praeičiai pažinti. Asistentas 
Mailius visas buvo atsidavęs dideliam veikalui parašyti apie jo 
atrastą originališką senovės lietuvių rašybą. Per dienas ir nak
tis užsidegęs Mailius sėdėjo prie rašomojo stalo ir kupinas 
džiaugsmo dėl didelio lietuvių tautos kultūrinio laimėjimo ne
jautė nė nuovargio.

Pagaliau baigė Mailius savo darbą ir pranešė apie tai vy
riausios mūsų mokslo žynyčios — universiteto — vadovybei. Ši, 
aukštai įvertindama mokslininkų profesoriaus Kalniečio ir jo 
asistento Mailiaus atradimo svarbą, paskelbė kultūrinio laimė
jimo šventės dieną.

Suplevėsavo vėliavos ant aukštų universiteto rūmų. Dar 
toli iki iškilmių pradžios erdvi universiteto iškilmių salė jau 
buvo kimšte prikimšta susirinkusiųjų. Ko ten nebuvo toje links
mai šnekančioje minioje! Buvo matyti jaunų studentų ir 
studenčių, pagyvenusių vyrų, moterų, karių, valdininkų, pro
fesorių ir vyriausybės atstovų. Tyliai prisiglaudęs prie sienos 
susirinkusiųjų tarpe stovėjo ir Vytautas, profesoriaus Kalniečio 
laišku pakviestas į iškilmes.

Prie žaliai apdengto ir studentų organizacijų spalvotomis 
vėliavomis apsupto stalo susėdo universiteto senatas.

Lėtai ir garsiai sieninis laikrodis mušė valandas, pažymė
damas iškilmių pradžią. Po paskutinio laikrodžio dūžio iš savo 
vietos pakilo garbingasis universiteto rektorius. Visi nutilo.

— Iškilmingą posėdį, skirtą kultūrinei lietuvių tautos šven
tei, laikau atidarytą. Žodis priklauso profesoriui Kalniečiui! — 
tarė nutilusiems klausytojams rektorius.

Tačiau visi nustebo trumpa profesoriaus Kalniečio kalba:

— Gerbiamosios, gerbiamieji! Tikru šios iškilmingos šven
tės kaltininku yra mano asistentas Mailius, todėl jam ir pavedu 
prabilti! Prašau, gerbiamasis kolega! — šypsodamasis baigė sa
vo kalbą senas profesorius.

Nedrąsiai jaunas mokslininkas pradėjo savo pranešimą. Bet 
jį tęsiant kas kartą jo balsas stiprėjo, kas kartą atidžiau klau
sėsi nutilusi auditorija. Klausėsi jo pranešimo ir visa Lietuva 
prie radijo aparatų susirinkusi. Gyvo jaunojo mokslininko žo
džio ir jo iškeltų tautos praeities vaizdų visi buvo lyg užburti. 
Atgaivinta tautos praeitis taip buvo aiški, gyva, artima ir lyg kino 
ekrane keitėsi lietuvių tautos kultūrinio augimo vaizdai.

Štai tolimoje praeityje, kur ir pačios lietuvių tautos gyve
nimą ir jos tėvynės — Lietuvos — plotą dar dengė nežinojimo 
rūkas, kartą sušvitusi saulutė apšvietė nedidelį žmonių būrelį. 
Pamažu būrelis slinko plačios upės krantu. Sunki našta slėgė 
jų žingsnius. Nedrąsiai artinosi jie į prie pat upės kranto te
besitęsiančias ir visą kraštą tebedengiančias girias. Nors ir 
sunkus buvo kelias, bet barzdoti ir augaloti vyrai nesustodami 
slinko pirmyn. Sekdamos vyrus, kartu slinko moterys ir vai
kai, irgi su sunkiomis naštomis ant pečių. Ilgai slinko paupiu, 
aplinkui dairydamasis, tasai mažas žmonių būrelis, kol pagaliau, 
pasiekęs upės slėnyje iškilusią ir tankiais medžiais ir aukšta 
žole apaugusią kalvelę, sustojo.

Sudėjo žmonės savo naštas, apžiūrėjo kalvelę. Ji patiko ir 
keleiviai nusprendė čia savo sodybą įkurti.

Užvirė darbas. Rankomis, lazdomis žmonės kasė negilius 
ruselius, juos dengė karčių stogeliais, kartis pridengė velėnomis 
ir netrukus pro stogų čukurius kilo ruselyje užkurto židinio 
dūmai.

Kildavo ir nusileisdavo saulė, vasarą pakeisdavo žiema. 
Bėgo metai, dešimtmečiai, amžiai.

Tamsios naktys, darganos, baisiųjų miško gaisrų dūmai, 
šalti rūkai nekartą paslėpdavo sodybą iš mūsų akių. Nekartą 
atrodė, kad ji ir visai išnyks. Bet nei šalčiai, nei naktys, nei 
piktieji žmonės, nei galingi gamtos reiškiniai neišnaikino sody
bos. Tvirtai ji buvo įkurta. O tasai tvirtumas buvo jos gy
ventojų ryžtumu ir darbu paremtas.

Be pertraukos, be poilsio, ir šaltą žiemą, ir kaitrią vasarą, 
diena iš dienos sodybos gyventojai dirbo, kūrė, kovojo. Pa
mažu siekė įvairių laimėjimų, pamažu keitėsi gyvenimas.

Po daugelio ilgų šimtmečių sodybos gyvenimas pasikeitė. 
Rūko kalvės, buvo kalami geležiniai padargai ir ginklai. Jais 
pakeitė paprastus, netvirtus akmens ginklus. Senoviškas kar
čių palapines pakeitė rąstų trobesiai. Salia sodybos žaliavo javų 
laukai, pievoje ganėsi galvijai. Nuo piktųjų žmonių apsiginti 
šalia sodybos įrengė gražų piliakalnį, jos šlaitus nulygino, py
limais ir grioviais sustiprino. Šalia piliakalnio dar nuo vieno 
kalno be pertraukos rūkdavo dūmai. Ten dievų garbei amži
noji buvo kūrenama ugnis, ten buvo dievams pašvęsta vieta — 
šventykla, alkvietė.

Keitėsi sodybų visuomeniškasis gyvenimas. Kas kartą pla
čiau sodybos viena su kita bendravo. Kas kartą platesnės 
bendruomenės — kunigaikštystės — kūrėsi. Rimtesni ir galin-

Užsieniečiai žygiuoja. Pirmas su vėliava — Amerikos lietuvis 
A. Dikinis. Už jo — suomių skautai.

J. Miežlaiškio nuotr.

Taip reikėjo dirbti kuriant stovyklą.

Iz. Girčio nuotr.
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gesni buvo tų kunigaištysčių valdovai. Dažnai surinkę drąsių 
jaunuolių gausingus būrius kunigaikščiai drauge su jais, ant 
greitųjų žirgų susėdę, į tolimuosius kraštus nukeliaudavo per
galės, laimės ir garbės ieškoti. Linksmi ir dainuodami grįždavo 
iš tų žygių jaunuoliai. Gėlėmis papuošdavo narsuolius mer
gelės, džiaugdavosi jų laimėjimais tėvai, laimindavo jų žygius 
garbingi žyniai. Visi priešai būdavo atremiami. Toli sklisda
vo garsas apie narsuolius lietuvius ir jų žygius.

Tame tikro tautos karžygiškumo laikotarpyje, tarp kitų 
pasirengusių žygiams drąsių jaunuolių buvo ir vienas stip
rus, gražus jaunuolis. Bendram būryje jis atrodė kaip ir 
visi, bet arčiau priėjus, iš veido buvo matyti, kad jo esama 
protingo vyro. Nekartą ir valdovas ir kaimynai jo patarimų 
klausdavo. Toli nuo savo krašto, narsaus kunigaikščio vedami, 
nukeliavo narsuolių būrys. Daug kovii laimėjo, didelių turtų 
prisirinko. Tačiau, nors ir džiaugėsi laimėjimais protingasis 
jaunuolis, bet ir kovų įkarštyje ir žygyje, ir tamsią naktį prie 
ugniakūrio jis būdavo susimąstęs, ilgesio ir nerimo apimtas. 
Ilgėjosi jaunuolis toli gimtajame krašte likusios gražuolės suža
dėtinės.

— Kaip jai pranešti apie savo ilgesį, kaip pradžiuginti ją 
savo ir savo draugų laimėjimais?

Kartą kunigaikštis siuntė kvieslį į tėviškę. Kvieslys, reng
damasis ilgai kelionei, teiravosi draugų, ką pasakyti namiškiams, 
kokių jiems linkėjimų nuvežti. Kažin ką sumanęs pradžiugo 
mūsų jaunuolis. Nuėmė jis nuo rankos gražią sidabrinę apy
rankę, kažin ką ilgai galvodamas ant jos raižė ir kai baigė, tai 
paprašė kvieslio tą apyrankę sužadėtinei nuvežti. Buvo ilga 
kvieslio kelionė į tėviškę. Devynias upes plaukte perplaukė, 
dešimtą nerte pernėrė, per tamsius miškus, per plačius laukus 
skubėjo greituoju žirgu kvieslys. Pagaliau jis savo sodyboje. 
Subėgo žmonės, apspito brangųjį svetį. Teiraujasi, klausinėja. 
Visiems atsakė kvieslys, visiems linkėjimus pasakė, dovanas ati
davė. O gražuolei mėlynakei mergaitei kartu su paguodos žo
džiais atidavė ir bernelio įduotą sidabrinę apyrankę. Apsidžiau
gė mergelė, gavusi iš toli bernelio siųstą dovaną. Dar didesnis 
buvo jos džiaugsmas, kai apyrankę ant rankos užmovė ir ja 
grožėdamosi pastebėjo joje mylimojo bernelio raštą. Pažvelgė 
kartą, antrą ir, pagaliau, žiūrėdama į raštus, kažin ką kuždėti 
pradėjo.

Ištisas dienas nesiskirdavo mergaitė su dovana. Lyg už
burta nenutraukdavo akių nuo apyrankės rašto. Susirūpino 
mergaitės tėvai ir nuvedė ją į aukštą kalną, į šventą žynyčią pas 
išmintingus žynius piktąjį burtą nuo mergaitės pašalinti.

Didelės išminties buvo visų gerbiami žyniai. Galingųjų 
dievų žodžius jie žmonėms skelbė, juos gero mokė, ligas gydė, 
burtus ir kerėjimus šalino. Mokė jie žmones mylėti tėvynę, 
artimus, branginti savo kalbą, papročius, gyvenimą. Ilgus metus 
gyvendami žyniai būdavo lyg gyva tautos praeitis. Mėgdavo 
jie žmonėms apie praėjusius laikus panasakoti, ir ką patys matę, 
ir ką iš kitų, seniau gyvenusių, žynių girdėję. Tie pasakojimai 
apie praeitį drąsino žmones, kėlė jų jėgas ir džiugino. Jie bū
davo lyg pasakų „gyvasis vanduo“, todėl žmonės jų visuomet 
mielai klausydavosi. Tačiau, jei gyvi būdavo dar netolimos pra
eities vaizdai, kuo toliau, tuo daugiau jie blukdavo. Trumpa ir 
nepatikima buvo žmonių atmintis tautos praeičiai išlaikyti. 
Įvairiai stengėsi žyniai sustiprinti praeities įvykių atminimą, bet 
visos jų priemonės maža tepadėdavo. Kuo tolimesni būdavo 
praeities laikai, tuo mažiau atminimų apie juos pasilikdavo. O 
pačios tautos gyvenimo pradžia ir visai jau buvo praeityje 
dingusi.

Papasakojo tėvai žyniui apie savo mergaitės nelaimę, apie 
atsiųstą jos sužadėtinio apyrankę, kurios ji niekam neduoda ir 
kuri ją užkerėjo. Prašė išmintingojo žynio kerėjimą pašalinti.

O mergaitė vis grožėjosi savo sužadėtinio apyranke, vis 
patylomis kažin kokius žodžius kartojo.

Rimtai pažvelgė į mergaitę sena žynys.
— Kieno žodžius kartoji?
— Raimučio! — ramiai atsakė mergaitė.
—• Bet jis taip toli, kaip jo žodžiai tave pasiekė? — vėl 

klausė žynys.
— Ogi štai jo braižas, štai šie ženklai jo žodžius man at

nešė! — parodė mergaitė žyniui įvairiais ženklais išraižytą 
apyrankę.

— Taigi šventieji ženklai, jie nuo nelaimės saugo, ko
voje drąsina, dievų pagalbą teikia. Tokiais ženklais mes apy

rankes, žiedus ir ginklus žymėdavome... Bet ką jie tau kalba?
— teiravosi žynys.

Nustebo žynys, nustebo tėvai, kai mergaitė pirštais ve
džiodama per apyrankės ženklus lėtai skaitė: — Ilgiuosi tavęs, 
mylimoji, tolimajame krašte ...

— Garbė dievams, garbė Raimučiui, garbė tau, mergaite!
— staiga sušuko su atsidėjimu sekęs mergaitės skaitymą žynys.
— Nurimkite, tėvai. Tai ne piktas kerėjimas, ne pragaištingi 
burtai, bet tyros jaunųjų širdžių meilės sukurta naujo mūsų 
gyvenimo pradžia. Jaunuolio Raimučio šventieji ženklai ne tik 
jo meilę pažymi, bet ir jo mintis, jo žodžius tikrai kartoja. Labai 
yra išmintingas tavo jaunuolis, kad susiprato ženklų tvarką 
pakeisti ir jais mintis išreikšti. Tikrai, juk sudarius tuos ženk
lus viena tvarka, jie dievų palaiminimą reiškia, sudarius kita — 
įvairias mintis gali išreikšti. Štai, čia jie bernelio ilgesį išreiš
kia, jie per tolimą atstumą gyvą žodį perdavė, bet jie gali mūsų 
žodžius ir ateičiai perduoti, mes jais su praeitimi ir ateitimi kal
bėti galėsime.

— Taip buvo atrasta ir pirmą kartą panaudota senovės 
lietuvių originališkoji rašyba!

Sustiprėjo jaunojo mokslininko kalba, atidžiau jo klausėsi 
minia ir visa Lietuva. Kas kartą vis gyvesni tautos praeities 
vaizdai slinko. Sunkioje kovoje kūrėsi istorinė Lietuvos vals
tybė. Beveik iš visos Europos susirinkę patyrusių karių pul
kai, piktų norų vedami, puolė jauną valstybę. Bet valdovų iš
mintis, tautos ryžtumas, drąsa, vienybė padarė ją nenugalima. 
Ji atremdavo per šimtmečius trukusius priešininkų puolimus, lai
mėdavo kovas, praplėtė savo valstybės ribas, sudarė galingą 
Lietuvos valstybę, amžiną lietuvių tautos garbės paminklą. O 
tuo tarpu tyliose žynyčicse, šventųjų medžių pavėsyje, išmin
tingieji žyniai, pasilenkę Raimučio meilės sukurtais ženklais rašė 
tautos gyvenimą, jos didvyriškus žygius, kad paliktų gyvą atei
ties kartoms pamokymą.

Pavydėdami žiūrėjo į lietuvių tautos laimę piktieji kaimy
nai. Nenugalėję jos atviroje kovoje, jie ėmėsi klastos ir vilio
nės. Pagundos suvilioti, svetimybėmis sužavėti lietuviai pra
rado savo garbę ir jėgą. Rečiau beskambėjo lietuvių pergalės 
šūkiai, nutilo skambių linksmų dainų aidai. Kas kartą buvo 
girdėti aiškesnis tautos dejavimas ir liūdesys. Verguvės pančiai 
sužvangėjo ant laisvųjų lietuvių rankų.

Svetimieji uoliai ėmėsi naikinti visa, kas buvo brangu lie
tuviams, kas galėjo priminti garbingą jų praeitį, kad tuo būdu 
iš širdies išrautų net ir patį atsiminimą apie laisvą tautos gy
venimą. Sudegintos aukštos pilys, suardytos žynyčios. Ypa
tingu uolumu ieškojo ir naikino senoviškuosius lietuvių raštus. 
Žuvo senoji garbingoji Lietuva.

Su skaudančia širdimi, su ašaromis akyse keliavo tuo bai
siuoju tautos gyvenimo laiku po Lietuvą paskutinis jos krivė 
Mortus. Lankė jis šventą iš senovės Rambyną, bet čia jau se
niai buvo nutilusios vaidilų giedamos giesmės. Užsuko jis į 
Žemaičius, bet ir čia jau buvo nyku miškuose — užgesinti šven
tieji židiniai. Pavargęs klaidžiojo po garsų Dainavos kraštą, bet 
ir čia buvo tylu. Nebematyti narsiųjų karių būrių, nebegirdėti 
skardžių trimitų. Sunyko pilys, vien smėlis lekiojo tuščiais 
laukais. Verkė Mortus dėl liūdno Dainavos krašto likimo, ver
kė dėl visos Lietuvos likimo. Traukė Mortaus širdį Vilniaus 
aukštos pilies mūrai, bet ir čia jį atbaidė skambūs bažnyčių 
varpai.

Kur dingti giliai liūdinčiam žyniui, kur pažymėti savo liū
desį, ko maldauti Lietuvai malonės!

Pasislėpė Mortus senoviškoje požemio Perkūno šventykloje 
Kernavėje. Drebančiomis rankomis kūreno jis rūstaus dievo 
Perkūno garbei šventąjį židinį, jo užtarimo maldavo ir jo pa
skutiniąją valią užrašė. Ilgai dar matydavo žmonės, kaip per 
piliakalnyje buvusią paslaptingąją skylę aukštai kildavo dūmai. 
Bet, pagaliau, užgeso paskutinis židinys. Vienui vienas belikęs 
tamsiame požemyje mirė krivė Mortus — paskutinis senoviš
kosios Lietuvos garbės liudytojas.

Išsipildė galingojo dievo Perkūno valia — vargai ilgai slėgė 
lietuvių tautą. Ir tik tada, kai lietuvių tautoje gimė senųjų 
protėvių dvasia, kai jų širdyse sužibo ryžtumas, kai vienybėje 
gimė galybė ir buvo nutraukti verguvės pančiai, pasibaigė sun
kioji gadynė. Apie tai kalba mums pats mūsų gyvenimas, apie 
tai skelbia paskutiniojo žynio Mortaus užrašyta dievo Perkūno 
valia.
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Pertraukė jaunas mokslininkas savo kalbą ir parodęs nu
stebusiems klausytojams tokiu vargu gautą Mortaus rankraštį.

Perskaitė jame užrašytą dievo Perkūno valią.
— Žinome, kaip išsipildė dievo Perkūno pranašavimas, — 

tęsė mokslininkas savo kalbą, — sunkiai ir ilgai vargo lietuvių 
tauta. Tačiau, kad ir sunkiausioji priespauda negalėjo nuslo
pinti lietuvių dvasios. Ypatingai ji gyva buvo jaunimo širdyse. 
Besimylintis jaunimas, kaip ir senovėje, vienas kitam kuklias 
dovanėles dovanodamas, puošė jas savo ilgesio, džiaugsmo, gerų 
linkėjimų senovišku raštu. Deja, tie raštai priespaudos įta
koje nustojo tikrosios minties reiškėjų prasmės ir vien tik 
paprastu daiktą puošiančių ornamentu virto.

— Bet įsižiūrėkite nors ir į paprasčiausiąjį liaudies jauni
mo rankomis sukurtą daikteli, įsižiūrėkite į tą daiktą puošiantį 
ornamentą. To ornamento detalės ne vien tik estetinį ritmą ir 
siimetriją pažymi, bet ir kurias nors naujas mintis reiškia. Toks 
mūsų liaudies ornamento charakteris ir padėjo mums atspėti ir 
senovės lietuvių originalių raštaženklių prasmę ir įskaityti pa
darytus užrašus ir paskutiniojo žynio Mortaus raštus, rastus 
Perkūno šventykloje.

Tie originališki senovės lietuvių raštaženkliai yra nuosta
bus kultūrinis senovės lietuvių palikimas. Dar labai mažai terasta 
jų gyvų pavyzdžių. Bet tai tik pirmas žingsnis į tikrąjį mūsų 
tautos praeities įvertinimą, naujos lietuvių tautos kultūros isto
rijos kūrimą. Tai bus laisvo, savaimingo, giliai tautiško kūry
binio pajėgumo, savarankiškų kūrybinių priemonių kurta ir 
didžių laimėjimų pergalės vainikais vainikuota lietuvių tautos 
istorija! — baigė Mailius.

Lyg vėsulas suūžė iškilmių salė. Ilgai nenutrūko linksmas 
šūkavimas, plojimai.

Kiek pasitaręs su sėdėjusiais garbingais mokslininkais — 
profesoriais, pakilo universiteto rektorius ir iškilmingai tarė:

—■ Lietuves vyriausybė, aukštai Įvertindama naują tautinio 
mokslo laimėjimą, steigia Vytauto Didžiojo universitete naują 
senovės lietuvių kultūrinių palikimų tyrimo katedrą, kuri pa
vedama tamstai, gerbiamasis kolega!

Vėl triukšmingos ovacijos, o rektorius dar toliau tęsia: — 
Šios didelės tautinio mokslo laimėjimo šventės metu negalime 
pamiršti ir dar vieno tos iškilmės kaltininko, esančio mūsų tarpe, 
jauno skauto Vytauto Lapino. Jo pastabumo dėka buvo atrastas 
Načiūnų akmens užrašas, jo drąsa padėjo surasti paslaptingąjį 
Perkūno požemį Kernavės piliakalnyje ir krivės Mortaus raštą. 
Jo ryžtumas ir pasiaukojimas išgelbėjo mūsų garbingų kolegų 
gyvybę. Būkime dėkingi šiam kukliam jaunuoliui ir palinkė
kime jam sėkmingai žengti jo parinktu tėvynės praeities tyrimo 
keliu. Garbė jaunuoliui!

Tuo tarpu pakilo iš pirmųjų eilių Lietuvos skautų brolijos 
vadas ir nuėjo prie stalo.

— Prašau jaunąjį mokslo bendradarbį išeiti pirmyn? — 
pakvietė rektorius Vytautą. — Kai šis priėjo, rektorius garsiai 
tarė:

— Lietuvos Respublikos Prezidentas, įvertindamas tamstos 
pasiaukojimą gelbstint mokslininkus, apdovanojo tamstą „Žūs- 
tančiųjų gelbėjimo“ kryžiumi, o jį įteikti prašome skautų bro
lijos vadą.

Brolijas vadas prisegė Vytautui kryžių.

—Valio, jaunas karžygys Vytautas Lapinas! — kažkas su
šuko salėje ir ji visa vėsulu suūžė. Vėl ovacijos jaunojo karžy
gio garbei.

O Vytautas susijaudinęs ir visas paraudonavęs nedrąsiai 
stovėjo, tik smarkiai plakė jo širdis, ir galvoje tukseno mintis: — 
„Kad dar kartą patekčiau į Perkūno požemį“.

Stud, skaučių dr-vės narę sesutę

psktn. JASUTYTĘ ALDONĄ 
dėl -brangaus tėvelio mirties giliai užjaučia

Studenčių Skaučių Draugovė.

Lietuviai skautai plačiajam pasauly
CLEVELANDE ĮSIKŪRĖ VYČIŲ BŪRELIS.

Šį pavasarį spausdinome buvusios Vilkaviškio skautės 
O. Pucetaitės laišką apie lietuvių skautų draugovės Detroite 
įsikūrimą. Dabar neseniai gavome skauto vyčio vyr. skiltn. 
J. Jurgelio laišką, kuriuo jis praneša, kad Clevelande įsi
kūrė dr. Vinco Kudirkos vyčių būrelis, kurio tikslas pa
ruošti tinkamų vadų, skautams organizuoti. Iš laiško atrodo, 
kad Jurgelis yra buvęs skautu Lietuvoje. Dabar su juo su
sirašinėjamą ir gavę tikslesnių žinių painformuosime 
plačiau. *

SĖKMINGAI PLEČIASI LIETUVIŲ SKAUTAI 
BRAZILIJOJE.

Kaip jau buvo daug sykių rašyta, Brazilijoje, Sao Paulo 
mieste, veikia lietuviai skautai ii' skautės, kuriuos suorga
nizavo buvęs marijampolietis skautas mokyt. E. Pažėra.

Pirmoji draugovė buvo įsteigta 1933.XII.6 d. Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus mokykloje. 1934.VII.14 prie dr. J. Ba
sanavičiaus mokyklos buvo įsteigta antra draugovė ir tų 
pačių metų spalių mėn. 17 d. prie dr. Vinco Kudirkos mo
kyklos — trečia draugovė. Visos trys pavadintos tais pa
čiais vardais, kaip ir mokyklų. Be to, 1934.VII.19 d. buvo 
įsteigta vyresniųjų skautų skiltis, o šiemet — kovo mėn. 
4 d. — ketvirta Vytauto dr-vė. Dabartiniu metu Sao Paulo 
mieste yra apie 120 aktyvių skautų, iš kurių 80 davusių 
įžodį.

Sao Paulo skautų veikimas buvo gana nevienodas, nes 
vadovauti jiems turėjo du žmonės — E. ir O. Pažėros. Nu
vykus į Sao Paulo daugiau mokytojų iš Lietuvos, skautų 
veikimas žymiai sustiprėjo. Š. m. gegužės mėn. 25 d. įvyko 
pasitarimas skautų veikimo reikalais, kuriame buvo suda
ryta Brazilijos lietuvių skautų vadovybė. Jos sudėtis tokia: 
E. Pažėra — vadas; St. Vancevičius („Lietuvio“ redakto
rius, ši pavasarį lankęsis Lietuvoje) — adjutantas; O. Pa- 
žėrienė — skaučių vadė; St. Ivanauskas — skautų vadas; 
J. Jurgilas — sekretorius ir propagandos vedėjas; L. Gai
galas — iždininkas ir ūkio vedėjas; St. Jurevičius — meno 
vadovas.

Šią vasarą nutarta suruošti skiltininkams kursus, nes 
labai stinga jaunesniųjų vadų.

Sao Paulo lietuvių skautus labai remia Lietuvos kon
sulas p. Polišaitis, kuris paaukojo pinigų ir jau suorgani
zavo skautų rėmėjų būrelį. Jo sūnus V. Polišaitis, kuris 
ten nuvyko šį pavasarį, Kauno Aušros tunte buvo skiltinin- 
ku. Tokiu būdu skautų vadovų skaičius didėja ir galima 
laukti, kad Brazilijos lietuvių skautų veikimas sėkmingai 
plėsis ir jų eilės didės, ko mes visa širdimi ir linkime.

Iš Brazilijos lietuvių skautų vadovybės gautas tokio 
turinio sveikinimas:

Brazilijos Lietuvių
Skautų Vadovybė

1938 m. birželio mėn. 3 d.
Nr. 2.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGAI.
S. m. gegužės mėn. 25 d. įsikūrusios naujos Sao Paulo 

lietuvių skautų vadovybės įgalioti, nuoširdžiai sveikina
me vyriausiąjį Lietuvos skautų Šefą, skautų vadus ir 
skautus-es, linkėdami didžiausios kloties skautiškame 
veikime ir asmeniškame gyvenime.

Mokyt. E d. P a ž ė r a,
Sao Paulo lietuvių skautų vadas.

Mokyt. J. .Jurgilas, 
Sekretorius.
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Vašingtono lietuviai veikėjai sveikina 
Lietuvos skautus.

Vašingtonas. Pereitais metais Ame
rikos skautų jubiliejinėje stovykloje, 
įvykusioje šiame mieste, dalyvavę Lie
tuvos skautai padarė tokį gražų įspū
dį amerikiečiams, kad dar ir šiandien 
girdėti įvairiose valdžios įstaigose vir
šininkus ir kitus žymesnius žmones gi
riant nepaprastai gražų ir menišką 
Lietuvos skautų stovyklos papuošimą.

Visi Vašingtono lietuviai, be skir
tumo, su pasididžiavimu žiūrėjo ir di
džiavosi lietuvių skautų parodėle, sto
vyklos papuošimais ir kt. O dar dides
nis džiaugsmas imdavo, kai būdami lie
tuvių stovykloje nuolat girdėdavo, 
amerikiečius žiūrovus sakant ,,Won
derful“, „Marvelous“, „Unusual“ ir 1.1., 
kai jie pamatydavo Šv. Kazimiero rel
jefą ir Amerikos vėliavą.

Tie amerikonai buvo suvažiavę iš 
visų Jungtinių Valstijų kampų ir, be 
abejo, šiandien dar atmena mūsų Lie
tuvos skautų stovyklą. Yra kuo di
džiuotis. Apskaitoma, kad per 3.000.000 
žmonių aplankė Amerikos skautų sto
vyklą ir dėl to tą puikų Lietuvos skau
tų padarytą įspūdį negalima jokiais 
pinigais įkainoti.

Kai kurie Vašingtono lietuviai pra
leido visą savo laisvą laiką lietuvių 
stovykloje, būdami pasiruošę suteikti, 
reikalui esant, pagalbą, infonnacijas ir 
t. t. Tarp jų buvo ir p. Juozapas Ga- 
brilavičius, vienas iš žymesniųjų Va
šingtono lietuvių veikėjų, kuris daug 
padėjo stovykloje dalyvavusiems lie
tuvių skautams.

Gabrilavičius, kartu su savo sesu
te Zofija, kilę iš Šiaulių miesto. Gyve
na Amerikos sostinėje jau apie 30 me
tų laiko. Abu yra tylūs, darbštūs vei
kėjai. Visą laiką gyvendami Vašingto
ne, jie uoliai remia patriotinį, lietuviš
ką darbą. Daugelis iš Lietuvos atvy
kusių veikėjų pas Gabrilavičius visuo
met būdavo gražiai priimami ir puikiai 
pavaišinami. Be skautų, galima pami
nėti kun. Fabijoną Kemešį, Lietuvos 
buvusius atstovus Balutį ir Bagdoną, 
kunigus (dominikonus) Jankūną, Žvir
blį, Pelutį ir kitus.

Negalėdamas atvažiuoti į Lietuvos 
skautų jubiliejinę stovyklą, Gabrilavi
čius siunčia sveikinimo laišką (žiūr. 
278 psl. Red.).

V. Vaškas.

ANGLŲ SKAUTŲ VADOVYBĖ DĖ
KOJA UŽ GRAŽU JU SKAUTU PRI
ĖMIMĄ MŪSŲ TAUTINĖJE STO

VYKLOJE.

Anglijos skautų sąjungos užsienio 
skyriaus vedėjas p. H. Martinas, kuris 
yra sykiu ir tarptautinio skautų biuro 
direktorius, atsiuntė mūsų brolijos už
sienio skyriaus vedėjui tokį laišką:

1938 m. liepos mėn. 25 d. 
Brangus Pone Lauciau,

Anglų skautai, kurie buvo Lietu
vos skautų stovykloje, tik ką grįžo į 
Angliją ir aš skubinuosi pasiųsti mūsų 
gilią padėką už visą malonumą ir sve
tingumą, kuris buvo parodytas jiems 
brolių lietuvių skautų. Jie visi žavin
gai praleido laiką ir laukia tos dienos, 
kad turės malonumo vėl sutikti jus 
visus.

Mes neapsakomai vertiname tą la
bai malonų mūsų skautų priėmimą ir 
aš tikiuosi, kad Tamsta būsi pakanka
mai geras perduoti mūsų gilią padėką 
visiems, kam ji priklauso.

Tikėkite man, jums labai atsidavęs

Hubert Martin, 
Užsienio skyriaus vedėjas.

Vašingtono lietuvių veikėjai pobūvyje.
Šios korespondencijos autorius V. Vaškas, su kuriuo susipažino mūsų skautai, kurie pereitais metais buvo nuvykę į Vašingtoną, 
atsiuntė mums šios nuotraukos matricą. Nuotraukoje vaizduojami Vašingtono lietuviai, susirinkę vasario mėn. 16 d. pobūvio. 
Čia yra mūsų pasiuntinys Amerikai p. Žadeikis, Vašingtono lietuvių draugijos pirmininkas dr. Bražinskas, vietinės lietuvių pa
rapijos klebonas, J. Gabrilavičius, kuris atsiuntė sveikinimo laišką (žiūr. 278 psl.) ir pats korespondencijos autorius, kuris 

taip pat daug padėjo mūsų skautams Vašingtone.
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II tautinėje stovykloje įvykusių įžymes
nių skautiškų varžybų pasekmės.

Tautinėje skautų stovykloje Įvyko 10 įvairių skautiškų 
varžybų. Jų pasekmės buvo paskelbtos sukaktuvių sekma
dieni ir laimėtojams Įteiktos dovanos. Jas Įteikė švietimo 
ministras prof. Tonkūnas.

1) STOVYKLOS ĮRENGIMAS: laimėjo — I v. Kauno 
„Aušros“ tunto Maironio draugovė, kuri gavo premiją — 
palapinę. II v. — Kauno Šančių t. Dr. J. Basanavičiaus 
dr-vė, kuri gavo stovyklavimo įrankių komplektą — 2 kir
vius, piūklą ir kastuvą.

2) PIRMOJI PAGALBA: laimėjo — Kauno Šančių tun
tas, kuris gavo palapinę.

3) PALAPINIŲ STATYMAS: laimėjo — Iv. Jurbarko 
vietininkija ir II v. K. „Aušros“ tunto D. L. K. Algirdo 
dr-vė, kurios gavo po stovyklavimo įrankių komplektą.

4) SKAUTIŠKOS ĮRANGOS: laimėjo „Aušros“ tunto 
D. L. K. Kęstučio dr-vė, kuri gavo palapinę.

5) NAMŲ DARBO PALAPINĖS: laimėjo Utenos tun
tas, kuris gavo palapinę.

6) SIGNALIZACIJOS varžybas laimėjo Šiaulių tuntas, 
kuris gavo palapinę.

7) TELEFONO LINIJŲ TIESIMO varžybas laimėjo 
Kauno Šančių tuntas, kuris gavo palapinę.

8) MAŽOJO KALIBRO ŠAUDYMO varžybas laimėjo, 
kaip ir tikėtasi, studentų skautų korporacijos „Vytis“ ekipa. 
Individualiai geriausiai sušaudė: 1) Neimanas, Klaipėdos 
uosto tunto, 2) Stasiškis ir 3) Morkeliūnas, korp. „Vyties“. 
„Vytis“ gavo taurę, o geriausiai sušaudę trys šauliai asme
nines dovanas.

9) SLAPTĄSIAS SKAUTŲ VYČIŲ VARŽYBAS lai
mėjo Alytaus tunto sk. vytis V. Feiferis, kuris gavo dvi pe
dagoginio turinio knygas.

10) KREPŠINĮ laimėjo: I v. Marijampolės tuntas, ku
ris gavo palapinę, ir II v. Telšių tuntas, kuris gavo kamuolį.

MIK

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

DVIEJŲ KONKURSŲ UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 6 (17).

Užd. vert. 2 task.

Užd. nr. 7 (18).
Kaip traukinys pradeda važiuoti? Ko

dėl garvežys prieš pradedant važiuoti 
dažnai traukinį pastumia atgal, o tik po 
to pradeda važiuoti pirmyn?

Užd. vert. 2 task.
Užd. nr. 8 (19).

A. Valiuko iš Kaišiadorių.
Šaradė.

Medžių gimtinė be raidės vienos, 
Vyro vardas visados.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 9 (20).
Joe-Pyčio iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) amatininkas, 2) 
europietis, 3) eina (nevažiuoja), 4) dujos, 
5) gyvulys, 6) staliaus įrankis.

Gulsčiai: 3) vyr. vardas, 6) kūno dalis, 
7) oro bangos, 8) baldas, 9) valstybė, 10) 
paukštis.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 10 (21).
Pilypo iš Kauno.

Šaradė.
Skaičius be galo ir pradžios, 
Vežimo dalis visados.

Užd. vert. 1 tašku.
„SUK GALVĄ“ SKYRIAUS UŽDAVINIŲ 

SPRENDIMO GARBĖS KONKURSO 
SPRENDĖJAI.

Už uždavinius nr. nr. 7—11 gavo:
5 taškus: Pusk. M. Antaniškis, A. 

Rudminas, K. Švilpaitis, V. Mikalauskas.
4 taškus: E. Martyšius, V. Miliukštis, 

V. Mikalauskas, S. Kuprevičius.
3 taškus: A. Šimkus, E. Audiejus, A. 

Strazdas, A. Liutermozeris, A. Grigalionis 
(Latvija). Rolandas, A. Kačelis, J. Svide- 
ravičius, A. Vaičiūnas, Ogintaitė, Zen-ju 
iš Alytaus, A. Jankauskas, E. Čauderis, J. 
Balčiūnaitė.

2 taškus: V. Miškinis, R. Lazersonas, 
E. Genrikas. ,

1 tašką: G. Žvinakaitė, Svyruonėlis, 
A. Mikštaitė (Šveicarija).

UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAMS.
Užd. nr. 10 buvo vertinamas vienu 

tašku.
Tinkamus naujus uždavinius sunaudo

siu; juos siųskit kartu su uždavinių spren
dimais šiuo adresu: psktn. H. Rudzinskui, 
Š. Joniškis, gimnazija.

'KNYGŲ]
-ii

Ieva Simonaitytė, PAVASARIŲ AU
DROJ. Mažosios Lietuvos laisvės kovų ro
manas, kuriame autorė savo charakterin
gu stiliumi vaizduoja netolimos praeities 
Klaipėdos krašto lietuvišką buitį ir žmo
nes, Klaipėdos krašto atvadavimą. Saka
las. 228 psl. Lt 3.

Roger Martin du Gard, SENOJI 
PRANCŪZIJA. Sakalas. 168 psl. Lt 2. Tai 
didžio rašytojo praeitų metų Nobelio pre
mijos laureato labai populiarus romanas, 
kuriame su įdomia intryga autorius mus 
supažindina su simpatiška Prancūzija. Tai 
vienintelis, ir tikrai įdomus, šio autoriaus 
romanas išverstas į lietuvių kalbą.

Pearl. Buck, SŪNŪS. II tomas. Vertė 
K. Boruta. Sakalas. 308 psl. Lt 3. Tai ant
rosios dalies pagarsėjusio romano apie Ki
niją pabaiga, meniškai atskleidžianti tos 
milžiniškos tautos ir jos pavienių asmenų 
psichologiją ir tragiško likimo priežastis.

J. Paleckis. PASKUTINIS CARAS. II 
tomas, kuriame autorius vaizdžiai parodo 
carą Nikalojų II, carienę bei visus rūmus, 
plačią Rasputino veiklą ir Rusijos padėtį 
nuo 1905 m. iki 1914 m. karo išvakarių. 
Sakalas, 208 psl. Lt 2,50.

Al. Tarasonis, TAIP TĖVAS NORĖJO. 
3 v. pjesė iš kovų su Liet, priešais ir dvie
jų jaunuolių, kuriems į laimę užstoja ke
lią tėvo fanatizmas, tragiškas likimas. 
Liaudies teatro 6 nr. Sakalas. Lt 1.

Balys Sruoga, GIESMĖ APIE GEDI
MINĄ. Poema gražiajam jaunimėliui. 
Iliustravo dail. M. Dobužinskis. Šioj gies
mėj poetas skambiomis eilėmis ir meniš
kai sukurtais vaizdais literatūrinėn for- 
mon įvelka žinomą Vilniaus įkūrimo le
gendą. Puikios iliustracijos šį reto gražu
mo veikalą dar labiau papuošia. 64 psl. 
Lt 2,50.

K Skalbė, AUKSO OBELIS. Pasakos. 
Vertė O. Borutienė. K. Borutos redakcija. 
Latvių modernisto dailininko N. Strunkės 
iliustracijos spalvotos. Skalbę latviai ski
ria prie geriausių pasakų rašytojų. Tau
tos dvasios iškėlimas, poetiškas stilius, 
graži, turtinga kalba — tai Skalbęs kū
rybos pažymiai. 186 psl. Lt 3.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a. Telef. 2 07 26. GO
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