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Redaktoriaus pavaduotojas vyr. sktn. Kazys Laucius 
Leidėjas Lietuvos Skautų S q j u n g a

SKAUTŲ AIDAS
Redakcijos ir administracijos adresas: KAUNAS, 
Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungai organas

Su redaktorium susitikti galima kasdien iš anksto susitarus. Telefonas tarnyboje 20181 — 25; bute 20181 - 2*. Administracija atdara darbo dienomis nuo 8 iki 14,30 vai.

Prenumeratos kaina metams:
Lietuvoje: jaunesniesiems skautams-ėms - 2,50 Lt; skoutams-ėms - 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje: (išskyrus Latviją Ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 

Skelbimų kaina pagal susitarimą e Už skelbimų turinį redakcija neatsako • Užuojautos 5 Lt. padėkos - 3 Lt. Spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 

Rankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami Ir taisomi,redakcijos nuožiūra. Nesunaudoti nesaugomi. Grąžinami tik tada, jei atsiunčiama 
tam reikalui pašto ženklų. Nesunaudotos nuotraukos ir piešiniai grąžinami redakcijos lėšomis. Suk galvą sk. rankraščius siųsti—psktn. Rudzinskui, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

O

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

Eina du syk per mėnesį 10 ir 25 d.
, 15-16 (207-208)

ĮŽYMESNĖS SKAUČIŲ VEIKĖJOS, DALYVAVUSIOS 
SKAUČIŲ TAUTINĖJ STOVYKLOJE.

Sktn. Rose Mark Kerr — skaučių tarptautinio komiteto 
narė ir pasaulio skaučių šefės Lady Baden Powell pava
duotoja. į

Sktn. E. H. Piepers — skaučių tarptautinio komiteto 
narė ir Olandijos skaučių užsienių dalies ,vedėja.

Sktn. Vanden Bosch de Jong — Olandijos skaučių 
prezidentė.

Sktn. E. Rozenberg — Latvijos skaučių vadė.
Sktn. S. L Warner — žinoma pasaulio skaučių veikėja 

ir tarptautinio komiteto bendradarbė. Anglijos skaučių už
sienių dalies vedėja. j

Sktn. A. Collan — Suomijos skaučių vadė, buv. tarp
tautinio skaučių komiteto narė.

Sktn. Lady E. Pley dell Bouverie — Anglijos skaučių 
vyriausios vadijos narė. į

Sktn. S. Elken — Estijos skaučių vadės pavaduotoja.
Sktn. M. Bliz — Latvijos skaučių užsienių dalies ve

dėja.
Sktn. J. Brička — Prancūzijos Strasburgo rajono skau

čių vadė. -
Sktn. E. From Petersen — Danijos skaučių vadijos 

narys. Ų
Skaučių stovykloj buvo viešnių iš Švedijos. Švedijos 

skaučių grupei vadovavo sktn. A. Ekdaį.
Didelio džiaugsmo suteikė Lietuvos skautėms atvyku

sios 4 sesės iš tolimos Australijos, kurioms vadovavo sktn. 
M. Abbott, iš Naujosios Zelandijos sktn. S. Lusk ir Ame
rikos sktn. Marijona Bartkutė.

KAS NORI SUSIRAŠINĖTI SU ČEKOSLOVAKŲ 
SKAUTAIS IR SKAUTĖMIS?

Proga skautams vyčiams ir 
vyresnėms skautėms.

Žemiau išvardinti čekoslovakų skautai-ės nori susira
šinėti su mūsų skautais vyčiais ar vyr. skautėmis. Kas no
rėtų susirašinėti, teparašo čia nurodytais adresais:

TATANA JAROŠOVA, Uherskė Hradištė 222, Morava 
(rusiškai).

EDMUND JURAJ MEISEL, studentas, Kremnica, na- 
mėsti generala Štefanika 35 (angliškai, prancūziškai, vokiš
kai ir rusiškai).

Ji TESAR, studentas, Českė Budėjovice, Piaristska 1 
(vokiškai).

VLADIMIR NEČESANY, Olomouc, Wagnerova 3 (vo
kiškai).

ALEXANDR BERAN, studentas, Liberec, Lessingova 4 
(vokiškai). ' -J

JIRI TICHY, studentas, Hradec Kralovė, Komenskėho 
trida (prancūziškai, vokiškai).

Šiame numery rasi:
1. Mūsų sąjungos Šefo, J. E. Respublikos Prezidento
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jinėje stovykloje ................................................................ 299
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2(1 „Suk galvą“ skyrių

PEREITASIS NUMERIS
buvo skirtas skautu tautinei jubiliejinei stovyklai aprašyti, 
todėl kas buvo jame Įdomesnio, sunku pasakyti. Mums at
rodo, kad visi rašiniai buvo lygiai įdomūs.

ARTIMIAUSIAS NUMERIS
išeis rugsėjo mėn. 10 d. Tai bus jau toks numeris, kuriuo 
bus grįžtama „į normalias vėžes“, t. y., tvarkomas taip, 
kaip redakcija nori laikraštį tvarkyti. Iki šiol dėl tauti
nių jubiliejiniij stovyklų negalėjo tvarkyti laikraščio pagal 
numatytą planą, nes didesnę jo dalį tekdavo skirti šių sto
vyklų reikalams.

Ką spausdinsime artimiausiuose numeriuose, sunku nu
rodyti. Esame numatę spausdinti daug įdomių rašinių. 
Tarp jų pirmoje eilėje rasite Latvijos ir Švedijos šios vasa
ros tautinių stovyklų, kuriose dalyvavome ir mes, aprašy
mus, pabaigą rašinio „Kaip atrodo europiečiui Amerika 
pirmą syk į ją patekus“, Šefo įsakymą, kuriuo keliasde
šimt skaučių vadovių pakelta į aukštesnius laipsnius ir kt.
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DIDĖTI TĖVYNEI
TYCD DIDĖTI VII

J. E. Valstybės Prezidento, mūsų sąjungos Šefo, kalba, pasakyta 1938.VII.17 d. skaučių tautinėje jub. stovykloje.

Mano nuoširdus pasveikinimas mūsų skaučių se
serijai ir jų viešnioms.

Praėjusį sekmadienį Panemunėje turėjau malo
numo pasakyti skautų brolijai per jų sukaktinę iš
kilmę truputį minčių. Bet, kas pasakyta, sesės, jūsų 
broliams, tai tinka ir jums. Jūs esate abeji tos pat 
šeimos vaikai, ir tas pat abiejų tikslas, būtent, kad 
mūsų Tėvynė būtų laisva, graži ir garbinga. To mes 
siekiame visi iš vieno, nusimanydami, kad jos laimė 
yra ir mūsų laimė — siekiame savo būdo dorai iš
auklėtomis ypatybėmis.

Jei berniukų ir mergaičių gyvenimo tikslas yra 
tas pat, jei ir auklėjimo dėsniai tie patys, tai kodėl 
betgi jie auklėjami katrie skyrium? Todėl, kad jų 
gamta ir jų dvasinės savybės kai kur esti skirtingos, 
vienų vienos, kitų kitos dorybės pranašesnės. Šit mū
sų pasakoms ir mūsų dainoms vyro idealas — tvirtu
mas, moters — meilingumas, o vieną ir antrą sieja 
draugėn grožis. Eglė, Žalčių karalienė, tragingos 
meilės pavyzdys. Širdį geliama, palieka ji tėviškę, 
kai reikia tekėti, ir keliauja tolimą kelionę klaikion, 
paslaptingon savo vyro jūros šalin. Nepamiršdama 
savųjų, pamilsta ji naująją tėvynę. Ir kai pasiilgsta 
savo tėvų ir giminių, ryžtasi su savo vaikais jų ap
lankyti. Kas atsimena tą gražią mūsų pasaką, tas 
žino, kaip žuvo ištikimas Eglės vyras — Žaltys, be
laukęs jūros pakraštyje jos grįžtant namon, kaip ji 
pati, besisielodama, pavirto egle medžiu, o jos sūnus 
tvirtabūdis — ąžuolu. Kokia šios pasakos prasmė? 
Rodos, tokia, kad moters didžiausia galia yra kilni 
meilė, o vyro — tvirta valia. Tą pačią mintį reiškia 
ir Sofoklo Antigonė, drįsusi palaidoti nusikaltusį 
brolį, nors šalies įprotis įstatymas griežtai draudė 
tatai daryti. Dievai atleidžia Antigonei tą nusižen
gimą, kadangi buvo padarytas iš tyros meilės.

Gal niekas taip vaizdingai neparodo mūsų lietu
vių sesių ir marčių būdo gražiųjų bruožų, kaip seno
vinės sutartinės, lydimos ritmingų judesių. Kaip 
gaila, kad jos maža bedainuojamos. O ir ištisinės 
mūsų dainos kiek daug turi auklėjamų pradų. Dai
nuoti juk yra ne vien gėrėtis gaida, bet ir auklėti sa
ve. Taigi, gaivindami dainas, gaiviname ir savo sielą. 
Kiek daug džiaugsmo ir kiek gražaus liūdesio mums 
teikia daina „Sėjau rūtą, sėjau mėtą, sėjau lelijėlę“. 
Tarp džiaugsmo ir sielvarto slenka jaunosios merge
lių dienos, viltis kovoja su nusiminimu. Žalioji rūta, 
jaunystės simbolis, žaliuoja žiemą vasarėlę, tačiau 
privalo nuolatinės globos ir susirūpinimo, kvapioji 
mėta — jaunųjų dienų mielumas. O kas gi ugninė 

lelija? Tai ignis ardens, liepsnojanti ugnis, jaunu
mės aistra, skaistaus gyvenimo meilė. Tai jūsų, se
sės skautės, gražiųjų svajonių žiedas. Kaip berne
liui juodbėris žirgelis, pabalnotas tolio žygin, taip 
mergelei rūtų darželis, šalia gimtųjų namų, kur jau
kus židinys kūrenamas. Šitaip mūsų dainos rodo 
jaunųjų kelius, šitaip auklėja, piešia jų būdus, kad 
paskum, sutapę draugėn, sudarytų iš skirtumų ne
dalomą vienumą, šeimą, didžiam tautos tikslui.

Akėčios, vežėčios — vyrų darbas, skietas, nytys 
— moterų darbas. Taip moko mūsų tautos išmintis. 
Ar tik ji kartais, neperdeda? Oi ne. Tai tikra tiesa, 
darbų sutvirtinta. Ar mūsų verpėjėlės nepriverpia 
plonų gijų? Ar nepriaudžia stebuklingų gražių gra
žiausių audinių ir drobių? Jų darbo turime įvairių, 
kaišytinių ir austinių juostų. Mūsų sesės meninin
kės, ir mūsų bernaičiai kūrėjai. Jie pridrožia visokių 
dailių daiktų, padaro įmantriai išrašytų verpstų, kul
tuvių, grėblių ir skrynių, pristato nepaprastai įdomių 
kryžių. Sesių ir bernaičių kūriniuose atsispindi sa- 
vingi būdai, o skirtingų kūrinių darni sudėtis yra 
sustiprintas grožis. Juo gyvena tauta, juo minta 
mūsų siela.

Skirtingi sesių ir brolių būdai, o priemonės jiems 
ugdyti yra tos pačios, nes dorovės tvarka, visų daiktų 
Kūrėjo nustatyta, yra ta pati. Taigi ir pagrindas 
auklėti katriems tas pats. Drausmė ir susiklausy
mas, darbštumas ir pasiaukojimas, meilė artimie
siems ir pagarba kitiems ir kiti tolygūs dėsniai. Visa 
tatai yra kaip tiltas, kuriuo siekias ir bendrauja se
serija su brolija.

Šiemet mūsų tautinė skaučių stovykla yra tuo 
nepaprasta, kad jų dvidešimtosios sukakties iškilmė 
sutampa su tolygia mūsų Tėvynės laisvės sukaktinę 
iškilme. Toks sutapimas, sesės, itin skatina jus būti 
ištikimas sau, savo lyties būdo idealui. Amžinas mo
teriškumas, tariant Goetės žodžiais, tešviečia jūsų 
ateities paveiksle. Jį turėdamos akivaizdoje, liksite 
savo srityje nenuilstamos kūrėjosi Bet nauja beko- 
vodamos, nepamirškite, kas jūsų pirmtakių sukurta. 
Jų pramintais keliais, eikite į priekį pro dvidešimtųjų 
metų angą!

Auklėdamos savo būdą gerą, savo asmenybę 
šviesią, dirbsite ir vis budėsite mūsų mielajai Tėvy
nei Motinai. Vis Tėvynei. O kas gi sau? Nepamirš
kite tikrosios teisybės. O ji šitokia yra: kol laiminga 
Tėvynė, tol laimingi ir jos vaikai. Ir antraip vertus: 
kol laimingi vaikai, tol laiminga ir jų Tėvynė. Va
dinasi dirbti Tėvynei yra lygu dirbti sau.

■ 299 ■
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ŽUVĘS PIIESTfiS Kiek Lietuvoje yra buvę didelių 
garsių miestų, kurie, amžiams slen
kant, visai išnyko, palikę mums tik 
savo vardą senuose raštuose.

" Faktas iš „Liet. Aido“ 
rytinės laidos.

Ir buvo miestas, didis miestas...
Galingas ir garsus tas miestas 

buvo...
*

Iš kur jis kilo, koks vėjas jį atpū
tė, koks milžinas saujomis supylė — 
to niekas tikrai nežinojo. Tik seni 
seneliai pasakoja, vieną rytą jis čia, 
plačiuose Pažaislio pušynuose, dygte 
išdygęs, bematant augte užaugąs, 
klestėte suklestėjąs...

Galingas ir garsus tas miestas 
buvo... *

Debesis rėmė vienuolika jo aukštų 
stulpų, ant kurių vienuolikos šalių 
vėliavos plevėsavo... Už devynias 
saules skaisčiau švietė jo lempos ir 
prožektoriai, kurių pilna buvo visam 
didžiajam mieste, kur jų reikėjo ir 
kur nereikėjo... Už uodą įkyriau, už 
perkūną garsiau, už pelėdą klaikiau 
rėkė garsiakalbis vidury miesto.

Galingas ir garsus tas miestas 
buvo... *

Devynias mylias aplink lėkė gan
das apie miesto darželių margumą, 
paminklų ir muziejų gausumą, ir 
apie visą tą meną galingą ir stebuk
lingą iš samanų, kankorėžių ir stik
liukų sulipdytą...

Galingas ir garsus tas miestas 
buvo... *

Ir stovėjo ten pilys, kaip Egipto 
piramydės, žalsvos ir baltos, kurio
se galingieji vadai gilias dūmas dū
mojo, svetimų šalių pasiuntinius pri
iminėjo, ir visa, ką reikėjo, darė...

Galingas ir garsus tas miestas 
buvo... *v

Ir lėkė — bildėjo turtingi vaizbū
nai „Paramos” ir „Maisto” automo
biliais, kad kalnus dešrų ar ledų di
džiam mieste paliktų, kad į blizgantį 
auksą, šlamantį litą ten savo gami
nius išmainytų...

Galingas ir garsus tas miestas 
buvo... *

Ir upėmis plaukė svečiai iš toli
mųjų kraštų, ir iš už jūrų - marių, ir 
iš už Nemunėlio... Ir gėrėjos, džiau
gės puikiuoju miestu svečiai...

Galingas ir garsus tas miestas 
buvo... *

Ir dažnos buvo šventės tame mies
te, puotos didžiulės kviestiems sve
čiams, per kurias stalai būtų lūžę, jei 
tik jie apskritai būtų galėję sulūžti, 
nes iš žemių ir samanų jie buvo... Bet 
nelūžo stalai, tvirtai jie stovėjo, kaip 

nelūžo ir miesto gyventojų sesių 
skaučių kojelės nuo karštų paradų, 
ir sesės dar retkarčiais ir nusišypsoti 
sugebėdavo...

Galingas ir garsus tas miestas 
buvo... *

Bet ne vien miestu, seselėm leli
jėlėm ir jų rūtų darželiais grožėjosi 
svečiai. — Plaukė, bangavo, vilnijo 
jie tyliais vakarais, ankštuos autobu
suos vieni kitiems ant kelių sėdos, 
kad tik į Pažaislį pakliuvus, kad ten 
tik prožektorius, sceną, ekraną ir 
laužą priedo, vidury miško pama
čius... Ir džiaugės susėdę, sustoję ir 
sutūpę svečiai.

Galingas ir garsus tas miestas 
buvo... *

Bet lėmė Praamžis, lėmė dievai ir 
viršininkė, kad žūtų tas garsus ir ga
lingas miestas... kad išsiblaškytų tos 
seselės lelijėlės, kaip tos jų rūtų dar
želio samanėlės, kurias devyni vėjai 
į devynias puses išnešiojo... Ir vynio
jo baltus ir žalius miesto mūrus, ir 
į sunkvežimius krovė, o stulpus, ku
rie debesis rėmė, kažkoks dėdė nu
pirko ir šluba kumele išsivežė...

Ir žuvo didis miestas, kurs buvo 
toks garsus ir galingas...

IR BUVO MIESTAS, DIDIS 
MIESTAS...

„Panele, prašau du ledu!“
Mes su Vita „Pienocentre“. Ste

bim ant gretimo stalo bulves lesinė- 
jantį žvirbliuką ir šluostom nuo kak
tų nemunais tekantį prakaitą. Galų 
gale „išganymas“ ateina.

„Žinai, kaip stovyklos užkandinėj“,
— svajingai prabyla Vita, gardžiai 
laižydama nuo lazdelės rausvą ledą.

„Kaip stovykloj... Uhm. Ir tas karš
tis — gryna jubiliejinė diena“.

„Kad čia dar kur garsiakalbis su
šuktų: „Alio, alio. Dėmesio. Įrengi
mų vedėją, pskt. Šernienę, prašau 
tuojau ateiti prie tribūnos. Skubus 
reikalas. Alio, alio, kartoju...“

„Ir visos pardavėjos“, — tęsiau aš,
— „užsirištų geltonus, raudonus ir 
žalius kaklaryšius ir imtų čia, po 
„Pienocentro“ sodelį, lakstyti ten ir 
atgal, ten ir atgal, ir visos šauktų: 
„Neturiu laiko, ak, neturiu laiko...“— 
„Ei, sese, nelipk ant papuošimų...' — 

„Ach ja, ja deutsch... deutsch spre- 
che ich truputį, english also, and 
franęais tiktai petit peu...“

„Eik, žinai, ir, be to, man dar ir 
dabar stovykla tebesisapnuoja... 
Keista, ne?“

„Nė kiek nekeista. Rytą, tiesa, tai 
keista, kad mama kelti netrimituoja, 
kad samanų papuošimams raut ne
reikia, kad budėti netenka ir kad 
lietus tau ant sprando nelaša... Tie
siog nepatogu“.

„Ai, žinai, bet kai pagalvoji! Nu, 
prakaitą liejom, samanas, akmenis, 
stiklus papuošimams tempėm, pala
pinėj per lietų ant čiužinio paplau- 
kydavom, bet vis tik kažkaip links
ma... Tokio didelio miesto valdovai, 
piliečiai buvom. Juk miestukas, vi
sas miestas mūsų stovykla. Buvo 
miestas, didis miestas!“ — iškilmin
gai padeklamavo Vita. — „Štiš, ne
naudėliai!“ (ta neiškilminga pastaba 
buvo adresuota tik žvirbliams).

*

VIENĄ RYTĄ ČIA MIESTAS 
DYGTE IŠDYGĘS...

Na, taip. Poetiškoms sieloms mies
tai vis išdygsta, kaip voveruškos po 
lietaus. Deja, tikrovėje, kol žmogus 
menką palapinėlę kaip nors ištempi, 
griovelius apsikasinėji ir įrengi taip, 
kad iš didelės bėdos be mamos pa
galbos galėtum skursti, jau, žiūrėk, 
saulutė močiutė į pušį savo noselę 
įkišo. O ką kalbėti, kai visą mišką 
reikia palapinių prisodinti ir laužui 
dar visą amfiteatrą turi sukalti... 
Krautuvės pa vili jono irgi iš Kauno 
Parodos aikštės rankinuke ar laga
minėly nepargabensi. O estrada, ūkio 
pastatai, malkų kalnai, kuolai, kuo
leliai ir kuoliukai palapinėms... O 
elektra, o garsiakalbis, o paštas, te
lefonas, o... ak, Viešpatie, kiek tų 
„o“, kol Pažaislio pušynas virto tuo 
miestu, kurį rado aštuntą liepos su
važiavusios skautės.

Nagrinėdamos Pažaislio miesto kil
mę istoriškai, skirstysim jo įsikūrimą 
keturiais laikotarpiais:
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I. Priešistorinė gadynė, 
arba, sekant Vilniaus miesto pada
vimu, tas laikotarpis, kada dar tik 
vilkas sukaukė ir Lizdeika Gedimi
nui aiškino sapną. Kas buvo tas vil
kas, kuris iškaukė pirmąją jubilie
jinę skaučių stovyklą Pažaislyje, aš 
nežinau, bet kad atsirado daug „Liz
deikų“, kurios kiekviena savaip aiš
kino to miesto įsikūrimą ir santvar
ką, faktas. Ta žalia gelumbė, kuri 
yra užtiesta ant posėdžių kambario 
stalo, galėtų paliudyti, kaip dygo ki
to ir griuvo pastatai, rajonai, stovyk
los prasmė ir esmė, kol galų gale vi
sos „Lizdeikos“ vienaip išaiškino 
sapną ir nusprendė, kur, kokį ir kaip 
tą miestą mūryti. O paskum daug 
mūrininkų prisikvietė ir jiems dar
bus paskirstė, ir kiekvienas mūrinin
kas vėl plytas kol surinko...

Tai buvo ta priešistorinė gadynė 
ir apie ją žinių galim surasti tik se
nuose, pageltusiuose protokoluose...

*

II. Grigaliūnienės .ir Černienės 
gadynė.

Ji prasideda maždaug birželio pir
momis dienomis...

Lynoja lietus. Drėgna ir šalta, kaip 
ne biržely. Prie skautų vadi jos stovi 
kariškas sunkvežimis ir triūbija.

„Greičiau, ponios!“ — šaukia ka
reiviukas ant akių užsimaukšlinęs 
„kapišoną“.

Iš vadijos išlekia dvi būtybės nu
nešiotom beretėm, lietpalčiais, su ka
liošais, viena užrišta gerkle, sulipa į 
sunkvežimį ir nubarška.

Pažaislis. Būtybės su kaliošais jau 
stovi tuštutėlėj aikštėj ir mažesnioji 
dideliais mostais braižo ore aplink 
prieš ją stovinčio leitenanto galvą 
kažkokias kreives.

„Ot čia stovi estrada, čia vėliavos. 
Taip. Matot? Čia viršininkės palapi-

Lietuvos moterų tarybos pirmininkė p. 
Lozoraitienė sveikina skautes stovyklos 

atidarymo metu.
J. Miežlaiškio nuotr.

nė, o čia... ak tu Dieve, ponas leite
nante, pasakykit savo kareiviams, 
kad jie čia, o ne kažkur, ten, tuos 
kuolus krautų“.

O didesnioji būtybė, užrišta ger
kle, stovi arčiau pušies ir jai lietus 
aiškiai laša už apykaklės.

„Kur ūkis? Sakot ten? — kreipiasi 
ji į įrengimų vedėją (mažesniųjų ka
liošų savininkę).

„Na, gerai. O miško medžiagą kat
ra iš mudviejų priims? Ak, kad nors 
ne taip lytų... Dar visas ūkis ir įren
gimai prieš akis, o laiko... nė mėne
sio nebeliko...“

Lietus pila dar smarkiau. Juodvi 
stovi kaklus įtraukusios tuščioje 
aikštėje ir aiškina leitenantui:

„Na, juk taip aišku: čia krautuvė, 
čia centras, čia estrada, čia vėliavos. 
Taip, matot?“

*

Jau skautų vadijos koridoriuj gir
dėti sklindąs iš seserijos kambarių 
nepaprastas triukšmas. Vidury kam
bario, užmiršusi ūkio viršininkės 
pareigų rimtumą, šoka ir sukasi sesė 

Grigaliūnienė. Paskum audringai 
bučiuoja visas iš eilės.

„Na, kas, kas gi atsitiko?“ — visos 
sesės be galo čia nieko nesupranta.

„Pamanykit, pamanykit tiktai!“ — 
galų gale šaukia Grigaliūnienė. — 
„Petrašiūnų popieriaus fabrikas duo
da mums vandens... 10.000 litrų van
dens į dieną... dovanai... Kai tas Ne
munas nuseko, maniau jau, gausim 
vandenį stiklinėm pardavinėti... Bet 
dabar... 10.000 litrų...

Kai jau visos buvo karštai išbu
čiuotos, sužinojo ir daugiau linksmų 
naujienų:

„Jau estrada baigta. Laužavietė 
irgi. Bet kad pamatytumėt krautu
vę! Puikumėlis. Ir centro palapinės 
jau baltuoja. Ak, kad tik tos pionie
rės greičiau atvažiuotų. Taip žmonių 
reikia!“

*

III. Studenčių ir pionierių gadynė.
„Viešpatie, bet kaip aš į tą „gru- 

zaviką“ įlipsiu?“ — dūsauja daili 
studentiška kepuraitė, vaikščiodama 
aplink aukštą sunkvežimį, kuriame 
drauge su pionierių kuprinėm įgrūs
tas ir jos lagaminėlis ir viskas pri
dengta brezentu, nes lietus labai 
kantriai ir pastoviai lynoja.

Viena narsi Telšių pionierė, įtem
pusi visas jėgas, kabarojasi viršun ir 
paskum gailestingai nuo’ sunkveži
mio žvelgia į apačią: „Sese Univer
sitetas. Jūsiškės jau anksčiau, rods, 
30 birželio, nuvažiavo? Kodėl gi jūs 
jau šiandien 4 liepos dar čia?“ O se
sė „Universitetas“ vis vaikšto ir dū
sauja, kol kareiviukas ją iš tos bai
sios padėties išgelbsti, prikabindamas 
kopėtėlės.

Jau visos sunkvežimy. Užtraukia
mas brezentas, užkalamos šoninės 
lentos ir bž-ž-ž-ž... Gedimino gatvė, 
stotis, jau ir Petrašiūnų naujai per
dažyti namukai ir štai pušys brau-

Sunkus darbas.
A. Laučienės nuotr., „Stov. Aitvaro“ klišė.

Bepigu jai, jei turi tokį talkininką.
A. Laučienės nuotr., „Stov. Aitvaro“ klišė.
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J. E. Min. Pir
mininkas kun. 
V. Mironas žiū
ri skaučių pa
rado jub. sto
vykloje. Į kairę 
nuo jo dr. Alek
na, o dešinėje 
— lady Baden 
Powell pava
duotoja p. M.

Kerr.

J. Miežlaiškio
nuotr.

čia tokią atsakomybę, nė kiek nema
žesnę, kaip pati stovyklos viršininkė. 
Kiekviena juk turi atlikti savo dar
bą!

Taip, kiekviena turi savo darbą. 
Ir „viršenybės“ štai posėdžiauja sto
vyklos krautuvėj. Na, iš kart, duris 
į krautuvę pravėrus, ne labai pasa
kytum, kad tai stovyklos vadi jos po
sėdis. Visa pakampė ir viena skubo- 
mis pastatyta sudėtinė lova apsėsta 
vasaros uniformų, lietpalčių ir „tre
ningų“. Sesė „Panevėžio Vadovybė“ 
atsitempė su savim ir kirvį: „Tuoj 
einu kuolų tašyt“. Jaunesniųjų skau
čių rajono viršininkė beviltiškai ap
žiūrinėja savo purvinus nagus ir šva
rumui nusidedančias rankas. Kaž
kurį „galva“ guodžiasi esanti iki siū
lo galo šlapia. Bet visos taip pat šla
pios ir purvinos ir todėl niekas nesi-

kia per sunkvežimio stogą — Pa
žaislis.

„Oho, saulė ant vartų!“ — konsta
tuoja viena pionierė.

„Deja, ir nešviečia ir nešildo“, — 
pasigaili sutikus sunkvežimį basa 
studentė, su piūklu rankoj.

Nors skaučių dar vos tik šimtas su 
viršum, bet pušynas jau gyvas. Vie
nas po kito bilda sunkvežimiai tai 
paštą, tai raštinę, tai krautuvę vež
dami.

*

„Ne, kvailiausias padaras tas plūk
iąs“, — nusprendžia dvi pionierės, 
niekaip į medį neįzulindamos ne
įprasto instrumento. Galų gale, po 
aukų ir pasišventimo, piūklas jau 
zirzia tempiamas ten ir atgal. Trium
fo žvilgsniu abi draugės perveria ap
link suspitusių keletą pionieriukių, 
smalsiai jų darbą besekančių.

„Žiūrėk, kaip jos moka!“ — sako 
tyliai viena stebėtoja.

„Na, žinai, reik eit kuoliukų pala
pinėms nešt“, — ir smalsios akytės 
nukeliauja.

Viena pionierė neša malkas, kasa 
aplink pastatytą palapinę griovelį, o 
toliau girdėti sunkūs dūžiai — kita 
sesė pionierė kalasi sau lovą.

*

Juo skaučiukė mažesnė, tuo ji 
rimtesnė. Štai viena vidurrajonietė, 
tikra jau pupytė, lietaus sumerkta 
šviesia čiuprele, į vieną šoną atvir
tusį, įsiręžus tempia puskibirį van
dens, kas dešimtį žingsnių jį pasta
to, iš visos krūtinės atsipučia ir to
liau velka.

„Sesyte, duok, aš tau nunešiu“, — 
pasisiūlo kažkokia gera širdis.

„Aš pati“, — nė akių nepakeldama 
taip jau ryžtingai pasako sesytė, kad 
nė nemėgink priešintis. Iš tikrųjų, 
dar gali pamanyt, kad ji kokia ma
žytė, kurią reikia globoti. O ji jau-

Pirmasis stovyklos vėliavų pakėlimas.
J. Miežlaiškio nuotr.

jaudina...
Nesijaudina taip pat ir krautuvės 

vedėja, ramiai čia pat iš vienos pin
tinės į kitą dėliodama pamidorus, o 
jos „pardavėja“ šalia vadijos posė
džio, čia pat ant lovos, siuva čiužinį. 
Aplinkui kalnai dėžių su braškėmis, 
„primusas“, dešros gabalas, laiškams 
popieriaus ryšulys ir kitas krautu
vės inventorius.

„Sese, Šerniene, ar galėsit tuos 
kuolus mums į rajoną pristatyti? Ak, 
tu mano! Tuoj gi skautės suvažiuo
ja...

Lietus vis tebebarškina į krautu
vės stogą, o Telšių pionierės, laikinai 
prisiglaudusios redakcijos palapinėj, 
dainuoja: „Saulutė tekėjo“.Z

*

IV: Istorinė arba skaučių gadynė.
Ties ja ilgiau nesustosime, nes tai 

jau pati stovykla.
Kas keliolika minučių atbildėda
vo sunkvežimis su „Stovykla — sto-

Štai, kaip linksma seserijos vadei (pirmoji iš kairės), kad skautės gražiai žy
giuoja. Šalia jos p. Tūbelienė, toliau p. Lozoraitienė ir kelios užsienio skau
čių vadovės. J. Miežlaiškio nuotr.
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Ir vadovių pasitarimo me
tu vyr. sktn. Barščiaus- 
kaitė negalėjo iškęsti ne
žvilgterėjus į tą pusę, kur 
vyko skaučių parado re

peticija.

vykla“. Pabirėdavo sesės ir jau po 
pusės valandos jų būdavo pilnas ke
lias vienuolyno kryptimi, kur prie 
Nemuno stovi plati daržinė, pilna 
šiaudų ir krykštaujančių skaučiukių. 
Primurdo sesė savo čiužinį, kaip ko
kį vėdarą ir patenkinta velka pala
pinėm

„Pirma lovas susikalkit“, — griau
dina vadovė. — „Kaip jūs ant tų deš
rų miegosit — kas tiek daug šiaudų 
kemša!?“

. *

UŽ DEVYNIAS SAULES SKAIS
ČIAU ŠVIETĖ MIESTO LEMPOS...

Skaičius 20, įkeltas į vėliavą, tu
rėjo priminti Nepriklausomybės ir 
skautų organizacijos Lietuvoj 20-ties 
metų sukaktį, o kad gyvenam 20-tą j į 
technikos amžių, stovykloj ir taip 
jau jokiu būdu negalėjai užmiršti.

Nespėji rytą pabust, jau Stovyk
los Viršininkė garsiakalbio pagalba 
siunčia tau: „Labas rytas, labas ry
tas, good morning, sveikina Stovyk
los Viršininkė, bonjour, Guten Mor
gen. Linksmai keltis“.

„Dėkui!“ — pasakai ir norėtum ant 
kito šono verstis, bet atlapsi telefo
nistė: „Sese, prie telefono“. Na, ir 
velkies suknelę ant savo nedamiego- 
jusio kūno tokiu tempu, kad visos 
siūlės susproginėja. Grįžti nuo tele
fono pasakius mamai, draugei ar se
sutei, kad „...ak, kaip stovykloj pui
ku“ (pamėgink sakyt kitaip, jei čia 
pat ant pašto stalo rymo kokie du 
žali ar raudoni kaklaryšiai ir tave 
akimis matuoja). Taigi, grįžti į pala
pinę apskaičiavus, kad per vėliavos 
pakėlimą tikrai galėsi akį sumerkti, 
kai staiga tau tiesiai į ausį:

„Stovykla, gyviau... Sūduvos rajo
nas prašau arčiau estrados! Pajūris, 
mikliau! Kaunas, Kaunas, greičiau! 
Ar Kauno dar nėra? Stovykla rrrrra- 
rniai!“

Ir neša plačios garsiakalbių bur
nos tą „rrramiai“ į visus rajonus, kur 
ant lazdos rymo budinti ir dideliu 
samčiu kavą maišo virėja...

A. Laučienės nuotr.
„Stov. Aitvaro“ klišė.

Ir jauties prieš tuos technikos iš
radimus tokia menka sudžiūvus sa
manėlė. Bergždžios tavo pastangos 
po pietų, laisvalaikiu ieškoti gamtos 
ir ramybės ir pušyne išsitiesti po šla
mančiomis šakomis. Ir nemėgink ste
bėti volungės ant pušaitės striksin- 
čios, ar skruzdėliukės šapą velkan
čios, nes tuoj, rodos, čia pat už me
džio:

„Alio, alio. Dėmesio. Rastas batas. 
Savininkę prašome kreiptis į infor
maciją. Alio, alio, kartoju...“

Na, po bato, rastas muilas, kostiu
mas, ieškomas kirvis, ieškoma sesė 
Lastienė, o paskum sučirška, subraš
ka, sutarška — Pupų Dėdė nutaria 
tave pralinksminti ir kankina savo 
armoniką.

*

Jau seniai trimitas Jerichono triū- 
bos balsu pranešė tylą, o centre gy
venimas virte tebeverda. Finansų mi
nistro palapinėj juda 2 šešėliai ir 
skamba aiškus balsas: „Kvitą... be 
kvito aš nė iš vietos. Sąskaitą, pra
šau duot sąskaitą tada... tik žmoniš
ką sąskaitą“.

Viršininkės palapinėj neaiškus 
murmėjimas — aukštų pareigūnių 
posėdis.

Bet kas ten žvengia, kad per tris 
rajonus galėtum girdėti. Aišku, „Sto
vyklos Aitvaro“ redakcija. Kores
pondentai ir redaktoriai susėdę ant 

lovų, nukorę kojas dienos naujieno
mis dalinasi. Kažkurios mama buvo, 
vyšnių ir įkvėpimo (supr., šokolado) 
atvežė, ir nuotaika visai pakilusi.

Prasiveria palapinė: „Sesės, gal 
galima tyliau?“ — „Ne, negalima“,— 
atsako viena korespondentė. — „Kaip 
tik dabar mes kalbam apie estus...“ 
Sargybinė suvalgo pasiūlytą šokola
dą, pasiima saują vyšnių ir pra
nyksta.

Triukšmas, aišku, nė kiek netyla. 
Galų gale sargybinės galva vėl pala
pinėj ir maldaujančiu balsu:

„Sesės...“
Balsas, šaukiąs tyruose.
„Ak, tu, dievuliukai, ir įvesk to

kiems padarams elektrą, dabar visą 
naktį praklykaus“, — dejuoja užse
giodama palapinę sargybinė — „nė 
prisnūst žmogus negali — visas cen
tras iki vidunakčio nemiega. Ot, kad 
ta įrengimų vedėja vietoj tų elektrų 
man šiltus nepermerkiamus kailinius 
būtų įrengus, ar kišeninį pečiuką“.

*

LĖKĖ GANDAS APIE MIESTO 
DARŽELIŲ MARGUMĄ...

„Bet kur čia stovykla?“ — paklau
sė viena vyr. skautininke, galėjusi į 
Pažaislį atvažiuoti tik atidarymo die
ną. — „Čia juk botanikos’ sodas, ar 
miesto sodininkystė — vieni darže
liai ir sodeliai“.

Ir tuoj pat šalia jos sukliko bu
dinti:

„Ai, sese skautininke, atsargiai, 
tulpelės...“

„Na, kaip jūs neprapuolate čia 
tarp tų tulpelių, rūtelių ir lelijėlių, 
juk ir pajudėti negali!“ — toliau ste
bėjosi skautininke, stypsinėdama 
pirštų galais.

„Grynas papratimas“, — paaiškino 
stovyklaujanti, — „cirke ant virvių 
žmonės bėgioja, o mes jau čia neiš- 
taikysim, siauru takeliu žingsniuo- 
damos!“

„O ką jūs darot, kai lietus ir vėjas 
visas tas „samonografijas“ ir „plyto- 
grafijas“ sugadina?“

O čia stovyklos viršininkė 
(ketvirtoji iš kairės į de
šinę) žiūri iš tribūnos 
skaučių eitynių repeti

cijos.

A. Laučienės nuotr.
„Stov. Aitvaro“ klišė.
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j,Ką? Vėl iš naujo sulipdom!“ — 
gūžtelėjo pečiais stovyklaujanti (yra 
čia ko nesuprasti!) ir peršokus per 
vieną iš kankorėžių nulipdytą sauly
tę vėl atsidūrė take ir nužingsniavo.

„Ak, reikia tik gėrėtis mūsų skau
čių darbštumu, sumanumu ir skonin
gumu“, — skeryčiojo iš susižavėjimo 
netekdamas kvapo kažkoks svečias. 
— „Ne, šitą stalą aš būtinai turiu 
nufotografuoti... tik iš kur čia nu
taikius?“

Ot čia ir buvo bėda! Norėtum sto
ti pasauliui, o ten kaip tik iš stikliu
kų išdėstyta skautiška rūtelė; kiek 
dešiniau trys tulpės samaninės ir 
dar paukštis skrenda; į kairę... na, 
negi lipsi tiesiog į skilties siluetą iš 
baltų smiltelių ir akmenukų išbars
tytą. Toliau gi nebėra kur trauktis, 
nes jau rajono būdingoji tvorelė...

Ir pasirodo, kad „fotografuoti ne
gali kiekvienas“. Bet nereik jaudin
tis — „dėl grožio kęsk!“

*
Redakcijai buvo blogiau. Turėjo ji 

taką tiesiai iš palapinės į aikštę. Vie
ną rytą pabudo — tako nebėr. Kaip? 
Nagi, tulpelės su saulytėm iš kanko
rėžių ir smiltelių anksti rytą išdygo. 
(Kažkokia gailestinga ir darbšti šir
dis apipuošė spaudos darbininkus be 
mažiausio jų noro ir žinios ir daryk 
kas patinka! Ir gavo redakcija kas
dien, norėdama pas save patekt, šim
tą kartų landžiot per propagandos 
palapinę. O nori į kioską nueit, tre- 
niruokis šokime į tolį. Ir šokinėjo.

*
Skilties žvėrių galvos kartu su 

juostelėm ir „Sodžiaus Meno“ raštais 
apaugo aplink kiekvieną palapinę. 
Įvairiaspalvėmis samanomis „tapė“ 
apipuoštas kiekvienas takelis. Ra
jono stalas būtinai jau visų kūrinys, 
bet tuo dar menas nesibaigė. Kiek
vienas rajonas dar savo „būdingu- 
mų“ prisistatė. Pirmiausia apsitvėrė 
būdingomis tvoromis. Paskum būdin
gus vartus užvėrė, o paskum jau biro 
visi kiti būdingumai, kaip iš maišo: 
vilkai ir stirnos iš samanų lipdytos, 
grybai ir koplytėlės, šulinėliai ir au
kurai, žuvys ir įstatai iš medžio 
drožti, daržinėlės ir trobelės, kurių 
viduj po pusę „Aušros“ -muziejaus 
sunešta buvo, arba ir visas stakles su 
mergele audėjėle staklėse beaudžian- 
čia.

„Ak, vargšai vaikučiai, jūs jau, 
tur būt, nuo pernai rudens čia kni- 
binėjatės“, — užjausdama kalbėjo 
viena lankytoja mamytė, į tas visas 
grožybes žiūrėdama.

Net pačioms keista, kada mes čia 
tą viską padaryti suspėjome, bet nėr 
laiko ilgiems apdūmojimams, nes va
dovė šaukia:

„Eik šian, sese, reikia dar vieną 
pušį apipuošt!“

Šiaurės Lietuvos rajono vartai. 
Sktn. E. Ševelinskaitės nuotr.

*
IR STOVĖJO TEN PILYS, KURIO

SE GALINGI VADAI GILIAS 
DUMAS DŪMOJO...

Šitas straipsnis turėtų būti paskir
tas viršininkėms, vadovėms ir, ap
skritai, stovyklos galvoms.

Stebisi „stirna“ Aukštaičių rajono įsiren- 
gimu. • G. Juškėno nuotr.

Bet autorė, manydama, kad gilios 
tiesos pilni yra žodžiai: „apie miru
sius, taip pat ir apie viršininkus, ar
ba tik gera, arba nieko“ šiuo ir bai
gia šiuo klausimu.

*

IR LĖKĖ-BILDĖJO TURTINGI 
VAIZBŪNAI „PARAMOS“ IR 
„MAISTO“ AUTOMOBILIAIS...

„Žinai, dabar galėtume į užkandi
nę nueit pavalgyt“, — sako sesė po

Tokių „prabanginių“ kėdžių daug buvo 
stovykloje. A. Laučienės nuotr.

pietų, plaudama savo indus kažko
kiam vandeny, labai jau panašiam į 
ką tik valgytą sriubą.

„O tu nežinai, šiandien yra ledų?“
Užkandinė pilna idėjos draugių, 

taip pat pietų privalgiusių. Ledai 
nuo vakar dienos apsitvėrė virvių 
tvora. „Ir mūsų tvora būdinga“, — 
aiškina krautuvės vedėja, — „jei 
bankrutuosim, turėsim kuo pasi
kart“.

Bet kol kas to pavojaus nėra. Grei
čiau gali bijot „Pienocentras“ nebe- 
spėsiąs privežti reikalingo kiekio pie
no šampano, bulkučių ir ledų.

„Man ledų 2 porcijas!“
„Man 4 bulkutes!“
„Man 1 šampaną, 3 ledus ir 2 bul

kutes!“
„Mergytės mieliausios, turėkit šir

dį! Negaliu spėti“, — maldauja visai 
nusilaksčiusi „pardavėja“.

Mieliausios mergytės turi širdį, 
bet turi ir karkiantį pilvuką ir su
kaitusį kūną turi... Nemunas už my
lių, tai jį pavaduoja- ledai, kurie, 
anot skelbimo, „sotina ir atgaivina“.

Negalinčios prisigrūst prie ledų 
pardavėjos sesės „sotinasi“ ant už
kandinės stulpų prikabintomis min
timis: „Kiekviena duona su pluta“ ir 
„Verkia duonelė tinginio valgoma“, 
o paskum eina į krautuvę ir perkasi 
šokolado.

„Ak tu dievulėli, kas gi būtų, jei 
krautuvės ir užkandinės nebūtų?“ — 
svarsto sesė viena ranka apglėbusi 
2 šampano bonkas, kita kimšdama į 
burną visą pyragaitį.

„Nu je. Čia žmogus ir pasėdėt bent 
kiek gali, ir pakalbėt, ne tik klau
syti. Ir pagal komandą kąsnoti ne
reikia...“

*

IR UPĖMIS PLAUKĖ SVEČIAI IŠ 
TOLIMŲJŲ KRAŠTŲ...

Prie vartų, reiškiančių saulę, at
seit, skautišką šypseną, stovi sargy
binė ir kankinės veidu aiškina jau, 
tur būt, šimtajam iš eilės lankytojui:

„Pone, šiandien ne lankymo die
na“.

Paskum, kiek patylėjus, priduria:
„Na, jei tik jau labai svarbus rei

kalas. Arba iš provincijos...“
Reikalai, pasirodo, esą be galo 

svarbūs, o taip pat net iš Laisvės 
alėjos automobiliu atidūmęs svečias 
kauniškiu neprisipažins, ir sargybi
nė beviltiškai žiūri į tas skrybėles ir 
skrybėlaites, kurių vis daugiau ir 
daugiau tarp uniformų maišosi.

„Na, ką man pasakys viršininkė! 
Šįryt ji kalbėjo: šiandien mergai
tėms padarom poilsio dieną ir sve
čių be labai svarbaus reikalo ne
įleisti“, — jaudinasi sargybinė.

„A, neimk į galvą!“ — pataria 
drauge su ja stovinti skaučiukė, mė-
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gindama savo lazdą išlaikyt ant vie
no piršto — „juk dar geriau, kad 
svečių ateina — žinai, vis ką nors 
atneša. Aš už svečius!“

oNu, už svečius tai ir aš. Aišku, 
Svečias svečiui nelygus“.

„Aha. Bet man baisiai mūsų už
sienietės viešnios patinka. Visos la
bai meilios, gyvos ir simpatiškos. O 
tos olandės! Amžinai griežia armo
nika ir dainuoja“.

„Šįryt buvau pas estes nusikraus- 
čius, tai dar ir keksu mane pavaiši
no. O daniukės labai gražios, tiesa?“

„Aha. Tu nežinai, kiek iš viso tų 
užsieniečių yra?“

„Rods, apie 300. — Ponas, atsi
prašau...“

„Leisk“, — kumštelėjo draugė, — 
„čia spaudos atstovas. Spausdintas 
žodis — galybė“ — ir pati plačiai 
pravėrė vartelius.

*
Spauda — nuolatinis stovyklos 

svečias. Ypač tą reikia pasakyt apie 
iš už Nemunėlio atkeliaujantį spaus
dintą žodį. Gali Propagandos nepa
stebėti, krautuvės „Direktoriaus“ 
pa vili j one nerasti, sargybinės prie 
vartų nesutikti, bet ant „Stovyklau
janti“ atstovo būtinai užsigrūsi. Ar 
tai būtų rytas, ar vakaras; saulė že
me ritinėtųsi, ar akmenaičiais lyno- 
tų, Panemunės spausdintas žodis išti
kimai po stovyklą klaidžioja.

Taip pat gana ištikimi ir saldūs 
lankytojai buvo ir mamytės, tėtės, 
tetos ir dėdienės. Jos atskrisdavo 
kaip bitelės, ratuotos patarimais, pa
mokymais, pyragaičiais, „tradicijo

Mūsų Šefas apžiūri Aukštaičių rajono „laiškų dėžutę“, kuri buvo namelio 
pavidalo. J. Miežlaiškio nuotr., „Mūsų Vilniaus“ kl.

mis“ ir uogomis velkinos. Ačiū, ačiū, 
ačiū!

Daugumas lankytojų buvo neap
sakomai mandagūs ir girdavo tave 
tol, kol imdavai pati abejoti, ar tu 
esi eilinė skautėlė, vakar su kito ra
jono skautele dėl kirvio vos nesusi- 
mušusi, ar tas angelas balandžio 
sparnais per kažkokį apsirikimą į 
Pažaislį atplasnojęs. Aišku, už tai 
žmogus visiems svečiams gali sakyti 
tik labai, labai didelį ačiū, ačiū, ačiū.

Mūsų Šefas skau
čių stovykloje, 
Aukštaičių rajone 
(prie savo biusto) 
pasirašo garbės 

svečių knygoje.

J. Miežlaiškio
nuotr.

IR DAŽNOS BUVO ŠVENTĖS 
TAME MIESTE...

Nors sakoma, kad šventės yra tam, 
kad pasilsėtum, bet paprastai šven
čių proga tik nusikankini.. Tas pats 
ir apie stovyklos šventes galima pa- ' 
sakyti, nes man joks čia stovyklos 
atidarymas, jokia jubiliejinė diena, 
jei visos iki vienai skautelės dar jau
čia savo kojas, ir jei vadovybė visų 
„Citrovanil“ ir valerijonų stovyklos 
vaistinėlėj dar neišgėrė.

O Pažaislio stovykloj buvo ir sto
vyklos atidarymas ir jubiliejinė die
na. Buvo ir sporto šventė Kaune (ai, 
atsiprašau, turėjo būt). Buvo ir bro
lių stovyklos lankymas. Lankėsi bro
liai ir pas mus. Ir rajonų diena bu
vo. Žodžiu, švenčių, iškilmių — kiek 
tik norėjai. Galėjai ir prisilygiuoti ir 
prisirikiuoti, ir bėgti ir ramiai sto
vėti, ir prisižiūrėti, kaip kiti rajo
nai ką nors vaizduodami prakaitą 
lieja. Ir viskas, visos tos šventės bu
vo puikios, iškilmingos, visi jas ap
rašinėjo, fotografavo iš visų pusių 
(ne, daugiausia nuo estrados), gėrė
josi jomis, ir todėl šio straipsniuko 
autorė, nejausdama nė mažiausio są
žinės graužimo, nutarė jas užmiršti.f *
IR PLAUKĖ, VILNIJO SVEČIAI, 

KAD PROŽEKTORIUS VIDURY 
MIŠKO PAMAČIUS...

„Svečiai ir skautės į laužavietę su
sirenka lygiai už penkiolikos minu
čių“, — pranešė garsiakalbis vėlia
vą nuleidus.. Labai gaila, bet to pra
nešimo nei svečiai, nei sesės girdėti
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nebegalėjo: pirmieji jau buvo lau
žavietėj ir narsiai kovojo dėl vietų, 
o sesės mėgino savo gabumus spor
te, šokinėdamos ir grūsdamos per 
Vidurio, Šiaurės ir Žemaičių rajonų 
„menus“ ir būdingąsias tvoreles.

Už 15 minučių atėjo tik ta, kuri 
per garsiakalbį šnekėjo ir beviltiškai 
grūdosi per minią.

Scenoj prasidėjo simbolika ir 3 syk 
buvo paprašyta tylos, paskum 3 syk 
papasakotas laužo turinys.

„Na, o kur gi laužas?“ — klausia 
balsas iš publikos. (Scenoj tuo tar
pu šešėliai už ekrano kartoninius
šernus šaudo).

„Laužas simboliškas“, — paaiški
na budinčios balsas, — „matot ten 
tas elektros lemputes, rausvu popie
rium apdengtas, apie kurias vaidi
lutės šoka? Viskas, matot, simbo
liška“.

„Aha“, — tęsia tas pats balsas. — 
„O ką gi mes, publika, pavyzdžiui, 
čia simbolizuojam?“

„Va, šitas, tur būt, miegančią ka
ralaitę simbolizuoja“, — pasako kaž
kas, rodydamas ant žemės atsigulusį 
ir nuoširdžiai jau bemiegantį brolį 
skautą.

Už ekrano šešėliai pasibaigė ir Vy
tautas į kalėjimą atėjo.

„Kokia graži ir įdomi jūsų istori
ja“, — pasakė šviesos pabudinta ang
lė ir vėl užsimerkė.

Ant scenos knygnešiai maišais 
tempė uždraustą spaudą, kai olandė 
su vengru savo peiliuką į jo plunks
ną „iščenčino“, o „miegančioji kara
laitė“ ant antro šono apsivertė.

Paskum nuotaika buvo ramiai me
lancholiška, ant scenos sau kalbėjo 
šimtmečiai, o publikos galvos sviro 
kaip varpos rugpiūty. Tik staiga šū
viai, dūmai... ir galas.

*
Bet ne visuomet vaikščiojo už ek

rano šešėliai, ne visada olandė su 
vengru „čenšino“ plunksną... Kartais

J. E. Šviet. Min. prof. Tonkūnas pas aukš- 
taites pasirašo garbės svečių knygoje.

J. Miežlaiškio nuotr.

ir laužas iš tikrų malkų sukrautas 
degė ir „Šėriau žirgelį“ kartu su ki
birkštimis į tamsią padangę kilo.

Ir „operų“ karaliai ant „žirgų“ jo
dinėjo, ir karalaitės į bokštus lipo, ten 
nosinę gręžtinai priverkdavo, o pas
kum mirties ieškodamos nuo kėdės 
aukštybių šoko...

Publika beširdė negailestingai juo
kėsi ir kvatojosi...

Ir traškėdamos į padanges kilo 
laužo žvaigždutės...

*

BET LĖMĖ PRAAMŽIS IR VIRŠI
NINKĖ, KAD ŽŪTŲ TAS 

MIESTAS...
Eina sesė pro kažkokį „meną" ir 

netyčia nuspiria samaninei tulpei sa
maninį žiedą. Aišku, puola taisyti.

„Nesikankint“, — pataria praeida
ma kita, — „vistiek jau ryt viską čia 
sunaikinsim.

*
Ryt rytą.
Klaikus vaizdas. Lopeta su grėb

liu, kaip kokie vandalai, traukia per 

stovyklą lygindami su žeme stalus, 
samanų fotelius, rūtų darželius ir 
palapines apsupusias juostas.

Būdinga tvora kartu su eiliniu pa
lapinės kuoliuku raunama ir meta
ma į vieną krūvą — malkoms.

Palapinių brezentai nuimti ir kuo
lai stovi kaip numirėlio griaučiai.

Pro šalį šmėkščia sunkvežimis pri
kimštas mosuojančių „sudiev“ rankų.

O į vienuolyno daržinės pusę trau
kia griaudi laidotuvių procesija. Lie
sas arklys kinknodamas galvą trau
kia vežimą primestą čiužinių, o žą
sele vežimą lydi čiužinių savininkės 
nuleidusios galvas.

Tik visai negedulingai • nuolat rė
kia garsiakalbis: „Alio, alio, dėme
sio. Rastas maudymosi kostiumas, 3 
dantims šepetėliai, kirvis ir t. t. ir 
t. t.“, ir vėl: „Alio, alio, kas išnešėt 
šampano bonkas, būkit geros, grąžin
kit krautuvei“. — „Alio, alio, žuvo 
piūklas. Grąžinkit ūkio daliai. Žu
vo...“

Kodėl gi nepaskelbia, kad jau ir 
stovykla žuvo?

Kad žuvo miestas, didis miestas, 
kurs buvo toks garsus ir galingas...

R. S.

Skautėms foto mėgėjoms
DĖMESIO! Skautės, kurios tauti

nėj stovykloje fotografavo, prašomos 
iki š. m. rugsėjo 15 d. atsiųsti po vieną 
egz. visų savo padarytų stovykloje 
nuotraukų Skaučių Seserijos Vyr. Va- 
dijai. Už nuotraukas bus atsilyginta.

Laukiam!
Skaučių seserijos vyr. vadija.

REDAKTORIAUS PATARIMAS.

Tik nesiųskite tų nuotraukų, kurias 
numatėte foto konkursui „Mūsų jubilieji
nės stovyklos“. Pirma už jas gaukite pre
miją, o paskiau suspėsite atiduoti seser. 
vyr. vadijat

Skautės žiūrovės tautiniais rūbais.
J. Miežlaiškio nuotr.

Linksma žiūrovams skaučių iškilmes sekti.
A Laučienės nuotr., „Stov. Aitvaro“ klišė.
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Laiškai 
redaktoriui

Skriaudžiai, 1938.V1I.19.

Broli Redaktoriau!
Neseniai aš su vienu pažįstamu 

ats. puskarininkiu išsikalbėjau apie 
laikraščius:

— Vieni toki, kiti kitoki, bet, ap
skritai, — sako jis, — man, žinoma, 
geriausiai patinka „Karys“, kuriame 
aprašomas karių, gyvenimas ir jis 
įkvėpia Tėvynės meilės.

— Į mūsų skaityklą, — tęsia jis 
toliau, — pareidavo visokių laikraš
čių ir be „Kario“ dar vienas buvo

eKjzs (įh&iiLau., gaižiau. bi slcaniau.
Stovykloje buvo suruošti abriedėlių (švilpikų) ir sumušti

nių gaminimo konkursai. Čia dedame jų aprašymą, paimtą iš 
„Jaunojo Ūkininko“.

Skautės stovyklaudamos atliko 
įvairių uždavinių ir konkursų. Jų 
programoje buvo ir iš jums artimos 
srities konkursas, būtent, šeiminin
kavimo. Surengė jį mokytoja Armi
naitė, o atliko stovyklaujančios skau
tės.

Pirmas uždavinys buvo: kas grei
čiau, skanesnių ir gražesnių paga
mins dvidešimt abriedėlių (švilpikų) 
ir apipiltus spirgučiais patieks tei
sėjų komisijai, išrinktai šiam darbui 
įvertinti. Skautės stovyklavo rajo
nais, todėl iš kiekvieno rajono šiame 
konkurse dalyvavo po šešias skau
tes. Pats uždavinys buvo atliktas di
delėje aikštėje — pievoje. Čia skau
tės susinešė reikalingus daiktus: 
malkų, puodus ir kit. Davus ženklą 
iš tų šešetos po vieną bėgo prie tei
sėjų atsinešti miltų ir keturis degtu
kus. Davus antrą ženklą, skautės pra
dėjo darbą. Uždavinys buvo neleng
vas. Reikėjo atlikti jį greit ir gerai. 
Virtuvėje, turint visus patogumus, 
gal ir nesunku būtų, bet dabar!.. O 
jei vykdama į konkursą pamiršai na
mie, kad ir druską? Kas tada? Viską 
reikėjo iš anksto numatyti ir apgal
voti. Darbas virte virė. Vienos min
kė tešlą, kitos piaustė spirgučius, dar 
kitos kūrė ugnį. O jei ta ugnis iš 
sykio nedegė? Visus keturis degtu
kus išbrėžei ir neįkūrei? Buvo ir 
taip. Vienos su spindinčiomis akimis 
ir šypsniu lūpose nešė savo abriedė- 
lius teisėjų kolegijai, kurią sudarė 
seserijos vadė Žilinskienė, p. p. Bu- 
drevičienė, Akelaitienė ir viena ag
ronome, o kitos, dar su didžiausiu 
sielvartu akyse, pasilenkusios prie 
ugnies pūtė ją, kad greičiau degtų!..

Šį konkursą laimėjo Žemaičių ir 
Sūduvos rajonai. Pirmosios atliko 
uždavinį per aštuoniolika, o antro
sios per dvidešimt dvi minutes.

Laimėjusioms konkursą nebuvo 
numatyta skirti dovanų. Bet ponas 
žemės ūkio departamento direktorius 
agr. VI. Tiškus, lankęsis tą dieną sto
vykloje, paskyrė savo dovaną — Že
maičių rajonui komplektą „Sodžiaus 
menas“, o Sūduvos — menišką me
džio raižinį.

Antras uždavinys buvo: kurio tun
to skautė padarys gražesnį sumušti
nį per nustatytą laiką. Jame dalyva
vo iš tunto po vieną skautę. Reikėjo 
kiekvienai iš duotų produktų per 25 
minutes padaryti tris sumuštinius. 
Pirmąsias vietas laimėjo Kėdainių ir 
Marijampolės tuntai, o antrąsias — 
Telšių ir Biržų.

Tenka pažymėti, kad keletas iš 
skaučių dalyvavusių konkurse yra 
buvusios JŪR narės. Alė.

laikraštis, kuris tikrai yra vertas pa
gyrimo. Tai mūsų skautų laikraštis.

— „Skautų Aidas“, — sakau jam 
ir parodau vieną š. m. numerį.

— Šitas, šitas, — šaukė jis, — 
„Skautų Aidas“! Taip, jis man buvo 
antras laikraštis po „Kario“. Jį pa
skaičius susidaro labai geras įspūdis. 
Atrodo, kad skautai labai taupūs. Iš 
„Redakcijos Pastogės“ pranešimų 
sprendžiant, atrodydavo, kad jie, ro-
dos, pinigą ir iš žemės iškastų, kad 
„Sk. Aidas“ eitų stipryn ir gražyn. 
Man labai patiko, kad „Skautų Aido“ 
tvarkytojai nėra „savyje užsidarę“, 
o su skaitytojais redakcija per savo 
„pastogę“ pasidalina vargais, rūpes
čiais ir geromis dienomis.

Aš neiškentęs turėjau parašyti 
Tamstai apie šį mano pasikalbėjimą 
ir jei būtų vietos, prašau neatsisa
kyti įdėti šį laišką. Man didelis 
džiaugsmas, kad mano imamą laik
raštį be jokių perdėjimų išgyrė. Nuo 
ateinančių metų, jei sąlygos leis, tik
rai pasižadu būti „Sk. Aido“ platin
toju mūsų žaliajame kaime.

Vis budžiu!

Skautas K. Puskunigis,
Skriaudžiai.

Virėjų talkininkės.

A.. Laučienės nuotr., 
„Stov. Aitvaro“ kl.
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miilll IliSIIIS IPIi SHHIII SimHĮ
Iš „Stovyklos Aitvaro**

Prancūzė
Kiekvienoje šalyje skautybė yra jaunimo gyvenimo iš

raiška. Norėdami suprasti tarptautinę stovyklų esmę, mes 
turime įsisąmoninti šitą mintį.

Aplankykite, pavyzdžiui, prancūzų arba anglų skautų 
stovyklą. Jūs ten nerasite nei darželių, nei tautos meno 
pritaikymo. Mums stovykla — tai reakcija po perdaug jau 
civilizuoto miesto gyvenimo, po salonų, automobilių ir vi
sokiausio supramonėjimo. Mes išsilaisviname ir atsikve
piame. Į stovyklą mes tepaimame labiausiai reikalingus 
apyvokos daiktus. Kietas gyvenimas — tai mūsų poilsis ir 
mūsų džiaugsmas. Mes miegame kietai — mūsų įrangos 
tik tos, kurių reikalauja mūsų būtina stovyklos higiena.

Atvykusi Lietuvon, buvau sužavėta šia stovykla. Šis 
kraštas neturi reikalo priešintis moderniai civilizacijai — jis 
gali išbujoti ir išsivystyti pagal savo prigimtį. Man — be
galinis džiaugsmas keletą dienų dalyvauti šitame paprasta
me gyvenime. Kaip gera grįžti prie žemės! Koks gražus 
ir atviras linksmumas karnavalo eisenoje arba kaimiškose 
vestuvėse. Pasakysiu, kad su liūdnumu palyginau jūsų 
žavingus tautiškus drabužius, kuriuos jūs — skautės atgai
vinote ir nešiojate, su meniškai išmargintomis šilko sukne
lėmis be charakterio ir grožio, kurias šiandien nešioja tiek 
vietinių lankytojų.

Lietuvos skautės! Percivilizuotoje Europoje Jūs di
džiuokitės savo gyvenimu ir niekuomet jo neapleiskit! At
gaivinkite savo dainas, šokius, savo kaimiškus papročius. 
Ir taip priešinkitės karštligiškam supramonėjusio miesto gy
venimui. Tai dėl to mes suprantame jūsų darželius, jūsų 
austines juostas ir medžio koplytėles. Ačiū, kad mums lei
džiate tas kelias dienas gyventi su Jumis paprastą gyveni
mą. Gyvenimas arti motinos-žemės, tai vienintelis turtin
gas ir tikras gyvenimas. I. Brička. 

vertina tai, kad tėvai, draugai ir visi kiti žmonės davė me
džiagos tiems papuošimams.

Žinomas lietuvių vaišingumas pasirodė visame savo 
žydėjime.

Viena Suomijos atstovių yra kūno kultūros vedėja. Ji 
sako, kad mergaitės yra labai ištvermingos ir drausmingos, 
jos žygiuoja daug puikiau, kaip daugelis berniukų.

Anglės Betty Dicksen
(Vertimas)

Galop mes čia, valio, valio!
Stovykloje ir Lietuvoj.
Jau tiek galvota daug dienų — 
Tos lovos, palapinės, atsivežtos kartu.

Traukinį sesės sveikina su šypsniu —
Tai kas, kad pila toks lietus. 
Šakelė rūtos kiekvienai — 
Ir giedras, saulėtas dangus.

Bičiulės, draugės visos čia,
Nors iš visai kitų kraštų, 
Norėtume palikti dvigubai ilgiau 
Mielam krašte mes džiaugsmo ir dainų.

Aukštas pušis, plačias upes, 
Sodelius, gėles — mylim mes; 
Ir laužus jūs linksmus, rimtus 
Ir visas valandas dienos.

Patiko mums jūsuos labai 
Paspaust rankas viena kitai — 
Skambės jums iš šabų toli — greta, 
„ILGAI GYVUOKI, LIETUVA“.

Suomės Olandės
Suomijos skaučių atstovės sako, kad jos Lietuvos skau

čių stovykloje labai daug ko išmoko.
Jos vertina aukštą lietuvių kultūrą, kuri turi būti įkū

nyta jų mergaičių ir berniukų ateityje. Jie buvo labai 
mandagūs, atydūs, draugiški ir daug padėjo ne tik stovyklos 
pradžioje, bet ir visą laiką.

Stovykla yra nepaprastai gerai organizuota, sunku rasti 
klaidų. Nėra kitos tokios šalies, kuri taip gražiai parodytų 
savo tautos būdą, kaip šioji stovykla parodė. Nustebęs už
sienietis vertina kruopštumą ir vaizduotę, kuri yra parody
ta šios stovyklos papuošimuose ir dekoracijose, ir taip pat

Liepos žydi, koks kvapas! Auksu apdulkę medžiai ošia 
nuo bičių ūžimo, kaip vienuolyno vargonai, prie kurio 
jos auga.

Aš einu alėja; iš abiejų pusių tiesiasi saule aptvinę 
laukai. Eglės šaunasi aukštyn, į mėlyną dangų. Vidur
vasaris, ramybė!

Aš atmenu jo nepraeinamus kelius karo metu, kuriuos 
mačiau iš įklimpusio purvan Raudonojo Kryžiaus vežimo.

Kaimas buvo tvirtovė, miestas, pilnas pilkų uniformų. 
Aš ir dabar ieškojau tokio Kauno, bet suradau naują: 
spalvingą, džiaugsmingą miestą, su daugybe naujų, moder
nių pastatų, geromis gatvėmis ir keliais. Aš kalbėjau su

Kairėje:
Olandės tautiniais rūbais 

tarp žiūrovų.

A. Laučienės nuotr.
„Stov. Aitvaro“ klišė.

Dešinėje:
Taip žygiavo olandės sto
vyklos vadovybei įteikti 
kvietimų į savo arbatėlę.

Sktn. E. Ševelinskaitės 
nuotr.
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Stovyklos viršininkė (vidury) su užsienio skaučių vadovėmis 
apžiūrinėja prie redakcijos palapinės „Stovyklos Aitvaro“ „at

vaizdą“. Dešinėje. Pirmas susitikimas su viešnia iš Estijos.
Abi nuotr. A. Laučienės, o klišės „Stov. Aitvaro.

jūsų vadais ir žinau, kaip jie dirba, kad iš nieko pastatytų 
šitą miestą be didelių išlaidų. Ir aš džiaugiausi, kad skau
tės mane pakvietė į stovyklą ir man leido šitą atbudimą pa
matyti savo akimis.

Aš skubu toliau senais, apvaliais akmenimis; kiek viso 
ko pro juos prabėgo! Prieš mane — įėjimas į stovyklą. 
Mane pasveikina šauniai dvi budinčios, o toliau mus visas 
pasitinka vėliavos paradų aikštėje. Su išdidumu aš pa
matau savąją vėliavą — olandišką; širdis plaka, matant ją 
tokią gražią, nors skyrium ji ir nerodo stiprumo. Aukštai 
plevėsuoja Lietuvos vėliava — ji mus saugo, mes jos 
svečiai.

Lietuvos jaunimas apsupa mane; aš mačiau žygiuo
jančias stiprias, gaivias seses skautes su neišsemiamomis 
jėgomis. Aš kas valandą girdėjau jų dainas, ir aš žinau, kad 
šitas jaunimas su visais kitais atliks savo didįjį uždavinį. 
Šis jaunimas čia išsilavins ir varge neatsakys savo pagel- 
bos, nes jis yra jaunas, galingas ir kupinas meilės savo gra
žiajai tėvynei. Lietuvos jaunimas šiomis dienomis susirišo 
su kitų kraštų jaunimu draugiškais, seseriškais ryšiais. 
Mes gerai žinome, kad tik tvirtas, sveikas tautiškumas te
gali sudaryti tarptautinę draugystę ir atnešti taiką.

Mes dėkojame Lietuvai ir sakom „sudiev!“.
E. von der Bosch de Jough.

Visų septynių Olandijos skaučių vardu aš džiaugiuosi 
galėdama pasakyti lietuvaitėms, kaip mums čia patinka.

Tik atvykusios mes jau buvom sužavėtos širdingų dvie
jų studenčių pasitikimu prie sienos ir žemaičių rajono — 
stoty.

Stovykloj mes tuoj pastebėjom, kad lietuvaitės dar ne
prarado savo senovės meniškumo ir muzikalumo. Mes 
stebėjomės, kokios tos lietuvaitės buvo kantrios ir kaip 
jos stengėsi papuošti stovyklą senoviškais raštais, kad sto
vykla būtų jauki. Ir tas joms pasisekė padaryti. Taip pat 
mes visos buvome sužavėtos ir gražiomis dainomis.

O gražioms Pažaislio apylinkėms mes nerandam žodžių. 
Mes niekada nepamiršim to puikaus vaizdo iš senojo vie
nuolyno į Nemuną ir į tą daugybę miškų.

Vienas dalykas tai tikrai blogas — kad laikas stovyk
loj per greit bėga. Bet mes tikimės, kad lietuvaitės skau
tės, kaip galint greičiau atvažiuos į Olandiją, kad ir mes 
joms galėtume parodyti savo vaišingumą.

Liepos 23 d. mes grįžtame apskritos ir sveikos nuo ge
ro valgio į mūsų malūnų kraštą ir esam laimingos, kad pa- 
žinom savo Lietuvos seseris!

Tegyvuoja vaišingoji Lietuva! Bep Evervijn.

Danės Stovykla, 18 liepos 1938.
Mieli Tėveliai,

Dabar mes Lietuvoj. Čia puiku. Iš viso, Lietuva pui
kus kraštas su daugeliu saldžių skaučiukių. O jos visos 
tokios mandagios ir vis pasiruošusios mums padėti. Mes 
be galo gėrimės jų gražiomis dainomis, o ne vieną jau ir 
pačios išmokome padainuoti. Ir mes nuliūdusios, kad šita 
žavi stovykla jau taip greit baigsis.

Daug linkėjimų nuo Dvylikos Danių.

Švedės
Kai mes keliavom iš Stokholmo, apie Lietuvą žinojom 

labai maža. Bet gi čia radome gražų, seną ir vis dėlto nau
ją kraštą.

Dabar mes galime pasakoti apie didelį sesių skaučių 
nuoširdumą Lietuvoje ir nuostabią šios stovyklos santvar
ką. Čia, šioje puikioje stovykloje, radom gražią gamtą, 
gražius ir mums visai naujus stovyklos užsiėmimus ir daug 
gerų draugių.

Daugybė nuoširdžių skautiškų sveikinimų nuo švedų 
grupės. Estrid Ekdal.

Estės
Jau visus metus estų skautės nekantriai laukė jubilie

jinės Lietuvos skaučių stovyklos. Mes išvažiavome liepos 
1 d. Taline prie mūsų prisijungė suomių vadės ir švedžių 
grupė, o nuo Rygos mes jau važiavome kartu su latvėmis. 
Tai buvo smagi ir linksma draugija. Šiauliuose mūsų lau
kė viena staigmena. Viena lietuvaičių vadovė, kuri buvo 
mūsų antrojoj tautinėj stovykloj, mus sutiko su braškėm, 
rožėm ir milžinišku pundu puikių sumuštinių. Mes sušu
kom mūsų Danutei griausmingą „hurrah“ ir tikimės, kad 
grįždamos galėsim vieną dieną pas ją pasisvečiuoti, kaip 
kad ji mus kvietė.

Kai atvykom stovyklon, mus taip širdingai pasitiko, 
kad tuoj pasijutom, kaip namie. Yra kažkas nepaprasto 
skautybėje. Mes viena kitą vos palįstame, o jaučiamės, 
kaip senos geros draugės. Mūsų grupė pirmą kartą taip 
skaitlingai, — mūsų yra 23 — dalyvauja užsienio stovykloj, 
ir mes daugiau negu sužavėtos šios stovyklos puikumu, 
gražumu. O žaviausia tai, kad mes jau nuo pirmos akimir
kos su visų tautų skautėmis pasijutom geros draugės.

O kaip tos mūsų šeimininkės lietuvaitės mumis rūpi
nasi! Tokį gilų ir didelį nuoširdumą retai kur sutiksi.

Tik vienu mūsų mergaitės nusiskundžia: mus taip le
pina, kad mes tiesiog su pasibaisėjimu galvojam, jog reiks 
išvažiuoti iš šito taip mielo ir vaišingo krašto.
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Sveikiname ir linkime džiaugsmingo naujo gyvenimo su
situokusiems: Joniškio s-čių vietinink. s-čių skyr. vedėjai P. 
Jurgėlaitei-Pladžiuvienei, vietin. adjutantei psktn. M. Knyvaitei- 
Novickienei, skilta. J. Mykolaitytei-Rudzinskienei ir vietininko 
padėj. psktn. H. Rudzinskui.

Joniškio skaučių vietininkija.

Stud, skautui
MIKUf BOBINSKIUI, 

dėl jo tėvelio mirties, reiškia gilią užuojautą 

Brolijos užsienių skyriaus vedėjas.

Kas nauja sqjungos centre

VISI ATOSTOGOSE...
Sąjungos centre šiuo metu atostogos tikra to žodžio prasme.
Šefo pavaduotojas dr. Alekna dirba ir atostogauja pakaito

mis: porą savaičių padirbėja, porą paatostogauja. Kai jo Kaune 
nėra, jį pavaduoja tarybos vicepirmininkas dr. Zaunius.

Seserijos vadės vyr. skta. K. Žilinskienės1 Kaune taip pat 
nematyti. Brolijos vadas vyr. sktn. pulk. Šarauskas nuo rugp. 
mėnesio vidurio taip pat išvyko trejetai savaičių atostogų. Jį 
pavaduoja brolijos vadeiva vyr. sktn. K. Palčiauskas.

Tarybos pirmijos reikalų vedėjas skta. A. Tribė atostogose. 
Jį pavaduoja sklta. S. Diminskas. Tiekimo skyriaus vedėjas vyr. 
sklta. E. Ingaunis išvyko atostogų ir kol jis grįš, tiekimo skyrius 
bus uždarytas.

Seserijos reikalų vedėją skta. O. Urbanavičiūtę, išvykusią 
atostogų, pavaduoja buvusi reikalų vedėja pasktn. M. Vizgir
daitė. Seserijos instruktorė pasktn. O. Ščiukaitė nuo rugpiūčio 
mėn. 1 d. pasitraukė iš tarnybos.

Brolijos reikalų vedėjas skta. A. Zauka greit grįš iš atos
togų. Jį atostogų metu pavaduoja sklta. S. Diminskas.

Tokiu būdu, kaip matome, beveik visi centro darbininkai, 
išskyrus „Skautų Aido“ redakciją, atostogose. Tačiau greit jos 
baigsis ir prasidės darbai, kurių prieš akis labai daug.

JAU IŠVYKO AMERIKOS LIETUVIAI SKAUTAI.
Į mūsų jubiliejines stovyklas buvo atvykę du lietuviai: 

skautė Marijona Bartkutė iš Pittsburgo ir skautas Algirdas Bi
kinis iš Baltimorės. Stovykloms pasibaigus abu pasiliko dar kurį 
laiką Lietuvoje. M. Bartkutė išvyko į Ameriką rugpiūčio mėn. 
2 d., o Dikinis — 14 d. Abu savo viešnage Lietuvoje labai pa
tenkinti. Dikinis, būdamas Kaune, buvo sustojęs pas prof. Ko
lupailą. Čia jis trumpu laiku tiek sugebėjo susibičiuliauti su 
profesoriaus šeima, kad jo išleisti į stotį atvyko visos trys Ko- 
lupailaitės...

LANKĖSI ŠVEDAI IR SUOMIAI.
Trys švedų skautai, kurie dalyvavo latvių tautinėje sto

vykloje, grįždami namo pakeliui užsuko vienai dienai į Kauną. 
Apžiūrėjo miestą ir Pažaislio vienuolyną. Kaune juos globojo 
stud, skautas M. Bobinskis.

Švedams išvykus, atvyko Suomijos skautų organizacijos 
vyriausios vadijos viršininkas p. L. Vuolasvirta su ponia ir iš

buvo Kaune dvi dieni. P. Vuolasvirta lankosi Kaune tik antrą 
syk; pirmą sykį buvo atvykęs lygiai prieš metus. Jis yra di
delis šalininkas Suomijos skautų suartėjimo su kitų Pabaltės 
valstybių skautais.

DALYVAVOME LATVIJOS IR ŠVEDIJOS SKAUTŲ TAUTI
NĖSE STOVYKLOSE.

Mūsų tautinei stovyklai pasibaigus tuoj (liepos mėn. 22 d.) 
prasidėjo IV Latvijos skautų tautinė stovykla. Joje dalyvavo ir 
mūsų reprezentacinė draugovė iš 26 skautų, kuriai vadovavo 
skta. V. Pečiura. Be to, į šią stovyklą trumpesniam laikui bu
vo nuvykę, kaip Latvijos skautų organizacijos garbės svečiai, 
Šefo pavaduotojas vyr. sktn. dr. Alekna, brolijos vadas vyr. sktn. 
pulk. Šarauskas ir brolijos užsienio skyriaus vedėjas vyr. skta. 
K. Laucius.

Baigiantis Latvijos skautų tautinei stovyklai prasidėjo Šve
dijos skautų tautinė stovykla. Į ją iš Lietuvos išvyko pasktn. 
Naujokaitis ir vyr. sklta. Monkevičius.

Artimiausiuose „Skautų Aido“ numeriuose įdėsime šių sto
vyklų aprašymus.

DIDĖJA GILVELISTŲ ŠEIMA.
Nuo rugpiūčio mėn. 2 iki 16 d. Latvijoje įvyko aukštųjų 

skautų vadų kursų (Gilwell kursų skyriaus) stovykla, kurioje 
vieną savaitę dalyvavo atvykęs iš Londono pasaulinio skautų 
vadų lavinimo centro Gilwell parke viršininkas p. Wilson.

Iš'Lietuvos šiuose kursuose dalyvavo šeši asmens: A. Gruš- 
nys iš Alytaus; Linkevičius ir Pranckūnas1 iš Biržų; Ramanaus
kas iš Pagėgių; Masiulis iš Šiaulių ir Bedalis iš Tauragės. Rei
kia tikėtis, kad jie sėkmingai kursus užbaigs ir mūsų gilvelistų 
šeima žymiai padidės.

SKUBIAI RUOŠIAMA NUOLATINĖ SKAUTŲ VADŲ 
STOVYKLAVIETĖ.

Kariuomenės vadovybei sutikus leisti skautų brolijai nau
dotis keletu ha Kleboniškio pušyno, ten nugabenta tautinės sto
vyklos pastatų medžiaga ir skubiai ruošiama ši stovyklavietė. 
Dar šį rudenį bus pastatytas svarbiausias trobesys, o vėliau pa
daryti ir kiti Įrengimai. Tokiu būdu turėsime nuolatinę sto
vyklavietę aukštiesiems vadų kursams ir iškylavietę skautams, 
o tai mūsų brolijai yra labai svarbus dalykas.

Vartodami savo gamybos cukrų, mes ne tik keliame sveika- 
tingumq, bet ir prisidedame prie savo krašto gerovės kilimo.
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Akademinio skautų jaunimo padangėje

Stovyklavom, dirbom, laimėjom.

Jl-je tautinėje jubiliejinėje 
stovykloje A. Panemunėje sto
vyklavo ir stud, skautų korp.
Vytis“, kuri turėjo atskirą sto

vyklavietę — rajoną Geležinio 
Vilko ir Panevėžio kelių san
kryžoje. Vytiečiams vadovavo jų 
energingas vadas psktn. Stepas 
Kairys. Daugumas stovyklaujan
čių korporantų buvo įvairių sto
vyklos vadijos dalių pareigūnai. 
Užtat ne visi galėjo stovyklauti 
bendrai — savo rajone. Šiaip iš 
viso stovyklavo apie 25 vytie- 
čiai, kurie visi nuolat stovykloje 
buvo prie darbo. O vakarais, 
visai stovyklai sumigus, vytie- 
čiai visi susirinkdavo savo rajo
ne prie nedidelio lauželio. Čia 
buvo dalijamasi dienos įspū
džiais ir šiaip nuoširdžiai visi 
pasišnekučiuodavo.

Liepos 15 d. — iškylų dieną 
— į panašų lauželį vytiečiai su
kvietė visus tautinėje stovykloje 
stovyklaujančius abiturientus ir 
aštuntųjų klasių mokinius. Mi
nėtas lauželis buvo dieną, nes 
jau iki stovyklos pabaigai ne
buvo numatoma laisvo vakaro. 
Laužely dalyvavo ir korporaci
jos garbės nariai prof. Ig. Kon
čius ir prof. Stp. Kolupaila. Vy
tiečiai abiturientams ir aštun
tokams, kurių susirinko apie 50, 
panasakojo apie mokslą Vytauto 
Didžiojo universitete ir apie pa
skirus fakultetus. Apie pašauki
mo pasirinkimą ir studijas gana 

plačiai papasakojo profesoriai 
Ig. Končius ir Stp. Kolupaila ir 
sen j. A. Jurgutis. Be to, apie 
pačių vytiečių gyvenimą — kor
poracijos vidaus santvarką pa
pasakojo vadas psktn. Stp. Kai
rys.

Už naudingus pranešimus ir 
žinias labai gražiai padėkojo 
vienas skautas — abiturientas. 
Sudainavę porą dainų bendrai, 
visi atsistoję išklausė vytiečių 
tradicinę giesmę ir „Gaudea- 
mus“.

Liepos 15 d. korporacijos eki
pa dalyvavo skautų vyčių ma
žojo kalibro šaudymo varžybo
se. Varžybos praėjo labai blo
gose sąlygose, o, be to, ir šauliai 
stovyklos darbų buvo išvarginti. 
Tačiau vytiečiai vis tik sugebė
jo laimėti gražią taurę. Be to, 
sen j. Stasiškis ir sen j. Morkeliū- 
nas laimėjo individualias dova
nas—pirmasis gražų odinį blok
notą, antras — puikų suomišką 
peilį.

Baigiantis II tautinei stovyk
lai, joje stovyklavę vytiečiai, 
nutarė ateinančiais metais bū
tinai surengti korporacijos sto
vyklą kuriam nors gražiam tė
vynės kampely, pušyne prie 
ežero.

Vytiečio daina skambėjo tauti
nėje stovykloje visų lūpose.

Vytiečio pašktn. Viliaus Bra
žėno sukurtoji tautinės stovyk

los daina ilgainiui A. Panemu
nės — Dr. J. Basanavičiaus pu
šyne taip išpopuliarėjo, kad 
skautukai su ja kėlėsi ir su ja 
ėjo gulti.

Net vieną kitą dieną užėjęs 
lietus negalėjo nuslopinti links
mos skautų nuotaikos, o kartu 
ir jų skambių dainų, kurių tar
pe vėl vyravo brolio Viliaus 
daina. Jis ją ir prie laužų pats 
diriguodavo. Neatsiliko ir sktn. 
Vanagas — stovyklos radijofono 
vedėjas. Jis irgi kas rytą žadino 
skautus per savo radijo tautinės 
stovyklos maršo plokštele.

Be abejo, dar ilgai skautai 
visoje Lietuvoje dainuos šią dai
ną. prisimindami didžiąją jubi
liejinę stovyklą A. Panemunėje.

Jaukus pobūvis pas seses stu
dentes Pažaislio stovykloje.

Liepos 16 d. visi stovyklaują 
A. Panemunėje vytiečiai buvo 
nakviesti sesių studenčių skau- 
č’” į jų pobūvį tautinėje skau
čių stovykloje Pažaislyje, aka
deminiame rajone. Čia vytiečiai 
turėjo progos pasišnekučiuoti su 
sesėmis studentėmis kauniškė
mis ir klaipėdiškėmis. Pobūvyje 
dalyvavo skaučių taut, stovyk
los vadovės, sesių kviestos vieš
nios, užsienio skautai studentai 
ir vytiečiai. Jis nraėjo linksmo
je akademiškoje nuotaikoje, pa
įvairinamas kalbomis ir daino
mis. Ilgai dar vytiečiai atsi

mins tuos skanius sesių sumuš
tinius, serbentus ir arbatą.

Vakare per vėliavos nuleidi
mą akademiniame rajone, vytie
čiai per savo vadą pasktn. Stp. 
Kairį įteikė sesių stud, draugi- 
ninkei ^sktn. M. Kuršaitei pri
siminimui gražų stiebelį su 
skautų tautinės stovyklos gaire
le. Į stiebelio pagrindą įtvir
tintas taut, skautų stovyklos ir 
korp. „Vytis“ metai, ženkleliai.

Sveikinam pakeltąsias ir apdo
vanotas seses.

Tautinės — jubiliejinės skau
čių stovyklos Pažaislyje uždary
mo proga daug sesių studenčių 
skaučių buvo pakeltos į skauti- 
ninkių bei paskautininkių laips
nius ir apdovanotos skautų or- 
denais. Draugininkę skautinin- 
kę Mildą Kuršaitę ir visas pa
keltąsias ir apdovanotas seses 
broliai vytiečiai nuoširdžiai svei
kina.

Turėjome stovykloje ir klaipė
dietį stud, skautą.

Drauge su vytiečiais jų ra
jone tautinėje stovykloje sto
vyklavo vienas Klaipėdos peda
goginio instituto studentas — 
skautas vytis Juozas Plačias. Jis 
pavasarį jau baigė institutą ir 
gavo mokytojo diplomą, o rudenį 
žada pradėti mokytojauti. Po 
tautinės stovyklos br. J. Plačias 
dar dviračiu keliavo į smiltin
gąją Dzūkiją. Germantas.

Skautų ir skaučių tuntuose

KAUNO „AUSROS“ TUNTAS.

Ir mes stovyklavom!

Kazlų-Rūda. Kauno „Aušros“ 
tunto XI Šarūno Kazlų-Rūdos 
draugovė nuo VII.23 iki VTU.1 
d., t. y., 10 dienų, stovyklavo 
prie Jūrės gelež. st., prie pat 
upės ūk. Martinaičio pušyne, la
bai gražioje ir tinkamoje sto
vyklauti vietoje. Stovyklavo tie 
skautai, kurie negalėjo II tau

tinėje sk. stovykloje dalyvauti. 
Iš viso stovyklavo 20 skautų. 
Per tą laiką buvo suruošti 3 vie
ši laužai. Į kiekvieną laužą at
silankydavo nemažiau, kaip po 
400 žm.: suplaukdavo ne tik 
Jūrės miestelis, bet ir plačių 
apylinkių gyventojai. Stovyklą 
ir laužą aplankė ir br. Žižmaras, 
kuris pasveikino K. Rūdos sk. 
d-vę vilniečių ir savo vardu. 

Skautai labai buvo nustebę iš 
kur ir kaip tas brangus svečias 
galėjo atsirasti tokiam ramiam 
kampely.

Be to, stovyklos metu d-vės 
skautai Jūrės šaulių namų sa
lėje suruošė 2 šeimyniškus va
karus su gana plačia ir visiems 
įdomia programa. Jūriškiams jie 
patiko ir kvietė K. Rūdos skau
tus atsilankyti ateity.

60 ploščių palapinėms gavo
me pasiskolinti iš 9-to pėst. pul

ko, už ką skautų mylėtojui pul
ko vadui ir per „Skautų Aidą“ 
sakome nuoširdų ačiū. Dėkoja
me taip pat nemažesniam skautų 
bičiuliui Jūrės žaliųjų sodų vy
riausiam šeimininkui miškų urė
dui p. Dėdinui už globą ir pa
sakytą prie laužo brangų skau
tams žodį! Nuoširdžiai dėkojam 
ir gerajam ūkininkui p. Marti
naičiui už leidimą stovyklauti 
savo gražiajame pušyne.

Šarūniečiai.
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Algirdas Gustaitis.

Vėliavų, palapinių, ornamentų ir entuziazmo miestuose =
— Sakykit, panele, kur užsienietes 

skautes galime pamatyti?
— Dovanokit, broli, bet aš ne pa

nelė, o sesė. Užsienietes galite ten ir 
ten rasti.

Tikėkite, toks atsakymas savotiš
kai nuteikė. Ne ta prasme savotiš
kai, kad būtų užgauta mano savigar
ba, bet todėl, kad buvusiam (ir tai 
dar nesenai) skautui pirmoji užkal
bintoji davė pamoką. Puiku!

*
— Na, ta meška valgyti nori. Iš

kišusi liežuvį prašosi at jaučiama, — 
juokaujame žemaičių stovykloje.

Užėjom į seklyčią, prigulėm prie 
svečių knygos, o ūgterėjus sesė sako:

— Ji džiaugiasi svečiais, labiausia 
tais, kurie pamiršta išdidumą.

Ot tai tau! Pasirodo, meška liežu
vį jau „įtraukusi“ ir tai dėl to, kad 
nesididžiuodami plunksnos galu ke
lis žodžius „įbraukėme“ į svečių kny
gą. Linksma žemaitė atsiminė vei
dą ir per petį permestą foto apara
tą, kuris aną kartą nebuvęs svetin
gas. Reta atmintis!

*
Keista danų kalba. Gali klausytis 

priguldamas, bet vistiek nesusivoksi 
apie ką šnekama. Tačiau pagelbinė 
vokiečių kalba praveria klausimams 
lūpas ir kai užsiminėme apie svečia- 
vimąsi, stovyklavimą, visos choru 
sušuko: „O, labai patinka. Tikėkite, 
įspūdžiai geriausi, geresni, kaip kad 

Įspūdžiai iš skaučių ir skautų stovyklų. 
galėjome tikėtis. O apie jus buvome 
girdėję daug gero“.

*
— Anglės. Tikriausia anglės. Bet 

apetitą gerą turi. Matyti, išsiilgusios 
bekono, — tariame priėję prie bū
relio bevalgančių skaučių.

— Taip, taip. Tikros anglės. Vien 
angliškai ir nė žodžio lietuviškai, — 
lietuviškiausiai prabyla viena „ang
lė“.

Nei šis, nei tas, kai savą žmogų 
dievai žino kuo palaikai. Jų būta lie
tuvaičių, dėvinčių latvišką uniformą, 
o profanams iš tolo latviška medžia
ga dvelkė ana va kuo.

Suvalkiečių būrelyje jos užkan
džiavo. Įsispraudėme į kalbą, drau
gais tapome ir vakarienei likome pa
kviesti. Bet kur gi — mes dėjomės 
prisišveitę namie rūgusio pieno ir tik 
gražiai padėkojome, nors ir ne pro 
šalį būtų buvę pora suplotėlių su
kirsti.

— Būkite visuomet ir visur 100% 
lietuvaitės, — paskutinį kartą spaus
dami ranką linkėjome.

— Jomis ir mirsime! — išgirdome 
atsakymą.

*
Garsiakalbis šnera. Tuoj pasklis 

žodžiai. Sesė tvarkosi garbės tribū
noje.

Nuotaika pašėlusiai linksma, drau
giška. Užkalbiname tą sesę, vieni ki
tus supažindinam. Pakviečia išpil

dyti juokų kampelį. Ir žinote, vieną 
momentą apstulbę galvojame: „O 
kad taip ėmus ir be jokio pasiruo
šimo išėjus į sceną. Vietoje ką nors 
sukombinuotume“. Bet ne, atsisako
me. Vienas mūsiškių (tik ne aš!) pra
sitaria apie Žižmarą.

— Tai gal jūs jį pažįstate.
— Aš pats juo ir esu.
Tuo tarpu sesė laikė rankoje jums 

jau šiame „Skautų Aide“ matytą 
Žižmaro nuotrauką ir bemaž sušuko: 
„Pa...kelkite... pakelkite galvą aukš
tyn. Ne, ne jūs!“

(Ta proga Prano Žižmaro vardu 
noriu pranešti, kad jis ir skaučių sto
vykloje tikrai ir nuoširdžiai norėjo 
apsilankyti, prabilti, susipažinti, bet 
daugybė kvietimų, užprašymų ir pa
reigų to neleido jam padaryti).

Suuostė mus esant plunksnos mė
gėjais, todėl jau einant tarė:

— Tik ' nepamirškite aukštaičių 
stovyklų. Juk ten taip gražu!

— Gerai, nors aš suvalkietis, bet 
nepamiršiu.

— Puiku. Aš taip pat lyg suval
kietė.

*
Jūros skaučių stovykla žymiai 

skyrėsi nuo kitų: tinklai, pajūrio 
medžiagos ornamentai, pilis, auku
ras su plasdančia ugnele ir garbės 
sargyba tarsi kalba apie praeitį, Bi
rutės laikus, Jūratės gintaro rūmus.

*

I V. L.

ir praktika
Stovyklautojos dienoraštis.

Liepos 1 d.
Šiandien pas mane buvo draugė Nata, ir mudvi nuspren

dėme, kad stovykloje nieko nedirbsim. Nata jau daug stovyk
lavusi, taigi kartu ir daug dirbusi, bet dabar ji pasidarysianti 
sau atostogas. Aš, tiesa, nors dar niekur nestovyklavau, tačiau 
man visai neatrodo, kad šioje stovykloje turiu dirbti. Mudvi 
su Nata visada buvome geros draugės.

Kadangi pasirįžau dienorašty vien tik grynių gryniausią 
tiesą berašyti, tai pasisakau, kad nelabai išmanau, kaip ten bus 
su ta stovykla. „Skautų Aide“ skaičiau, kad tai be galo didelis 
darbas, kad mes parodysim, ką lietuvaitės gali, kad įtempsim 
visas jėgas, kiek galėsim...

Gimnazijoj, tai aš gerai žinau, ką reikia daryti, neišmokus 
pamokų. Tada sau ramiausiai atsiguli ant suolo, tau pradeda 
baisiausiai skaudėti galvą, gelti dantis, tu imi labai verkti, ir 
dvejetuko nebėr. Bet kaip stovykloj? Na, bet gal Nata žinos.

Jau kraunu stovyklai reikalingus daiktus.
Nata pasakė, kad sudedamos lovos nesivežčiau.
—• Kam nereikalingą sunkenybę vilkti. Gal ir fotelį užsi

manysi vežtis!
Priminiau Natai, kad parašyta „Skautų Aide“, jog visos 

skautės atsiveža sudedamąsias lovas, arba jas turės pasidaryti.
— Pasidaryti lovas! Ot naivi mergaitė! Kas man įsakys 

daryti lovas, jeigu aš pati to nenorėsiu. Visose stovyklose gu

lėjau ant žemės, ir niekas negriebė, gulėsiu ir dabar. Kas man!
Kaip ji pasakė, taip ir padarysiu: lovą, nebodama visų tetų 

pamokslų, palieku namie.
Reiktų jau eiti gulti, nes už sienos mamos lova per daug 

įtartinai girgžda.
Puikus vakaras! Mėnulis šviečia ir stovykla man žavingai 

atrodo. Ne, tikrai, aš ten nieko nedirbsiu. Dievaž! Mano nusi
statymas tvirtas. Ką čia žmogus svyruoji, lyg ta nendrė, vėjo 
pučiama. Teisingai pasakė Nata:

— Nedirbsiu ir baigta!
Man ji pradeda patikti savo nepalaužiamu pasiryžimu. 

Dirbk žiemą prie knygų, dirbk ir vasarą. Kad nesulauktų! 
Taigi nutarta: šiais metais Pažaislio stovykloje aš nieko nedirbu.

Liepos 5 d.
Nuo vakar aš jau stovykloje. Atvažiavau su pionierėms. 

Nata taip pat. Mat, ji nusprendė, esą geriau anksčiau atva
žiuoti: „Padėtis bus aiškesnė“. Tačiau man bent šiandien labai 
viskas neaišku. Statom palapines, t. y., skautės tempia brezen
tus ant kuolų, kuriuos įkalė malonūs kareivėliai. Mudvi su 
Nata nusprendėm, žinoma, nė piršto nejudinti ir sėdim sau prie 
pušaitės. Aplink mėtosi pagaliai, šakaliai, kuolai... Na, ir ko
kios kvailos tos skautės, dirba, prakaituoja. Žiūrėdama į mažą 
suplukusią skautelę, kuri mėgino panešti už save tris kart ilges
nę kartį, Nata filosofuoja, kad esą daug geriau produktingai 
tinginiauti, negu neproduktingai dirbti:

— Tik jėgas ir sveikatą be mažiausio reikalo eikvoji.
Tai buvo aukso mintis saulės negailestingai kepinamoje 

aikštėje. Štai kur gyvenimo menas...
— Mergaitės, jūs ten neturit darbo! — sušuko kažkoks
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Brolių stovykla.
Pirmas įspūdis nelauktas, milži

niškas. Vieni plojimai, ovacijos. 
Skautų stovyklą aplankiau vilniečių 
būryje. Ir kiek ten širdies sostinės 
lietuviams parodyta, kiek rankų ki
lojo Žižmarą, kiek skautų specialiai 
spaudė pavergtiesiems rankas, kiek 
„geltonsnapių“ prašė ir gavo jų ad
resus — dalyvavusieji žino. Tik gal 
nežinote, kad Žižmaras didis mėgė
jas nuotraukų, todėl visi, kam pavy
ko „įamžinti“ jo ar jų veidus, siųs
kite bent po dvi nuotraukas Žižma- 
rui. Viena jų eis į jo asmeninį, kita į 
bendrą albumą. Tuo vilniečius pra
džiuginsite.

*
Anglų būrelį tris kartus kalbino

me lietuviškai, bet nieko. Pagaliau 
vienas, pats jauniausias, atsiliepė.

— Aš.
Apgulėme'iš visų pusių. Lietuviš

kus laikraščius skaito, šneka gana 
neblogai, viską supranta, bet akcen
tas angliškiausias. Jis su tėvais Lon
done gyvena. Bandėme adresą gauti.

— Ne, neduosiu. Ką jūs sau ma
note, jau apie 50 adresų daviau. Vi
siems juk negaliu rašyti.

*
Suomių būrelyje kalbasi vienas 

mūsų 2 p. p. kareivis. Pasirodo, pas
tarasis tik pernai iš Suomijos atva
žiavo čia atlikti karo prievolės. Jis 
su tėvais jau senai ežerų krašte gy
vena.

Turėdami puikų vertėją, reiškėme 
savo linkėjimus, norėjome su vėlia
vėlėmis „čenš“ padaryti, bet jie ne
turėjo.

Varpas, kuriuo dr. Kudirka kvietė lietu
vių tautą prisikelti, Sūduvos rajone.

A. Laučienės nuotr., „Stov. Aitvaro“ klišė.

Važiuojant į užsienius tokių daly
kėlių pravartu pasiimti didesnį kiekį.

*
Ir sesės jau buvo baigę stovyklau

ti. Laikinosios sostinės gatvės žalia
vo puikiu jaunimu.

Staiga prieš mane išdygo kėdai- 
nietė, į kurių palapinę nei kviesti, 
nei prašyti buvome apsilankę. Ener
gingos, gražios mergaitės. Būsimos 
medikės. Santūrios be galo, tvarkin
gos pavyzdingu skautiškumu.

Taigi, paskutinę dieną sutikau vie
ną jų Laisvės alėjoje. Pasisveikino
me kaip seni pažįstami, nors nei var
dų, nei pavardžių nepavyko išspaus
ti. Tik pažadėjo vaišingumą Kėdai
nių apylinkėse. Dėkui ir tikiuosi 
kuomet pasinaudoti.

*
Aruodą gražiausių atsiminimų pa

likusi jaunimo šventė baigėsi. Gaila. 

c»c*;occoooooooooocxx:<xodoocxxxxooooo<xxxxx»oooooooo

TIEMS, KURIE FOTOGRAFAVO LAT
VIJOS SKAUTŲ TAUTINĖJE STO

VYKLOJE.

Visi, kas turi laikraščiui tinkamų nuo
traukų iš Latvijos skautų tautinės sto
vyklos, prašomi ligi • š. m. rugsėjo mėn. 
5 d. atsiųsti redakcijai. Už sunaudotas 
nuotraukas bus atlyginta, o likusios grą
žintos siuntėjui, 
xxooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooocoocc 
^YYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Naujausios „Skautų Aido“ knygos
Yra antrieji leidimai knygų:

Prof. S. Kolupailos
„MŪSŲ VANDENS KELIAI“

ir Kazio Lauciaus
„FOTOGRAFUOTI GALI

KIEKVIENAS“.
Abi knygos yra žymiai praplėstos 

ir iš pagrindų perdirbtos — naujai 
parašytos.

Artimiausiu laiku išeis lordo Ba
den Powellio knygos „Skautybė Mer
gaitėms“ vertimas, kuris jau baigia
mas spausdinti.

raudonas kaklaraištis. — Ateikit čia! Padėsit man truputį. Štai 
tą brezentą užtempsim.

Raudonos spalvos buvo nepatogu neklausyti, o kadangi pa
lapinių brezentų buvo daug, ir raudonų kaklaraiščių dar dau
giau, tai mes tempėm, kol pagaliau Nata, visa apsipylusi pra
kaitu, man sušnibždėjo:

— Nutaikykim progą ir dumiam į mišką!

Miške buvo baisiai puiku. Ir saulė nešildė ir pušys ošė.
— Matai, ar aš nesakiau?! — laiminga Nata apsivertė 

ant šono.
Baisiausiai patenkintos grįžom į stovyklą ir tiesiai nu- 

drožėm į virtuvę, nes mūsų pilvai buvo aiškiai nepatenkinti.
— Jūs atėjot pietų? — mus sutiko nustebęs veidas. Apie 

tokį dalyką 5 vai. po pietų čia niekas nežinojo.
— Mes neturim laiko! — dar buvo pareikšta.
Mačiau kaip Natos veidas ištyso. Ji susiveržė diržą ir liūd

nai pasakė:
— Gal, krautuvėj...
Pavilijone, kur turėjo kada nors būti krautuvė, sėdėjo 

krautuvės vedėja ir skaičiavo pinigus, o jos padėjėjos krovė ry
šulius kampe.

— Jūs, sesės, neužimtos, — tarsi bomba sprogo, vos mums 
spėjus praverti duris. Mes, aišku, pasisakėme, kad esame labai 
užimtos, bet labai norėtume čia, krautuvėj, gauti ką nors valgo
mo. Pasirodė, kad toks daiktas buvo kažkuriame ryšuly...

Jau saulė leidosi, kada visi ryšuliai buvo išrišti ir pagaliau 
pačiame paskutiniame radome riestainius...

Na, bet rytoj nieko nedirbsiu. Nata galės dirbti, bet aš ne 
— nė šapelio nepajudinsiu!

Atėjo rytojus, ir buvo taip, kad abidvi ne šapelius judi
nome, bet sau lovas kalėme, nes naktį lijo, ir rytą abiedviejų 
kojos mirko lauke, o galvos palapinėje: mat, Nata iškilmingai 
buvo pareiškusi, kad griovelis apie palapinę visai nereikalingas...

Vakare buvo pritrintos ir pratrintos pūslės. Dienoraščio 
niekas nė nemanė rašyti. Tik Dana, tepdama vazelinu vienin
telę nepratrintą pūslę pakartojo savo šūkį:

— Rytoj nė dulkės nepajudinsiu!

Ir vėl buvo rytas ir dar ir dar...
Mudvi jau prinešėme kalnus samanų, maišus akmenų, nu

paišėme, išdėstėme daugybę tulpelių, kalėme užsienietėms lo
vas. .. ir tyliais vakarais po tylos švilpuko, sakydavome tvirtu 
balsu:

— Na, rytoj nė dulkės, nė šapelio nepajudinsimi
Liepos 19 d.

Šiandien priešpaskutinė diena stovykloje. Visi sako, kad 
labai gražiai mes įsirengėme, bet ant mano rankų pūslės dar 
neužgijo. Nata kažkodėl nieko nekalba apie gyvenimo meną.

Rytoj viską ardysim. Na, bet tas man nei šilta, nei šalta: 
važiuoju pirmu sunkvežimiu. Ką čia, pagaliau... Šį kartą tvir
tai pasirįžtu... silpnavalė aš kokia, ar kas? Susikraunu laga
miną ir baigta. Gyvenimą juk aš valdau, o ne jis mane.

Bet... Dana su Nata sugriovė savo palapinę, sugriovė cen
tro palapines, sugrėbstė žaviąsias tulpes ir į paskutinį sunkve
žimį pačios paskutinės įsilipo.

Monotoniškai dūzgė motoras.
Jau buvo naktis.
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Skyrių tvarko — stud, skautė R. Skipitytė.
Sk. A. Urbanavičiūtė.

Lietuvos skaučių
Tęsinys

1927 — 1930 m.
Po 1927 m. vasaros atostogų susi

rinkusio vyr. štaįo skaučių skyriaus 
sudėtis pasikeitė. Skaučių skyriaus 
vedėjos pareigas iš sktn. M. Milvi- 
daitės perėmė sktn. E. Barščiauskaitė 
ir vieton atsisakiusiųjų pakviestos 
kitos narės.

Lapkričio mėn. 20 d. įvykusiame 
posėdyje pareigomis pasiskirstyta 
taip: 1. Z. Jegaitė — sekretorė, 2. O. 
Vingilytė — vyresnių skaučių reika
lų vedėja, 3. S. Stanikūnaitė — ins
truktorė, 4. E. Audenytė — užsienio 
skyriaus sekretorė, 5. E. Krulikaitė 
— literatūros skyriaus vedėja.

Tame pat posėdyje priimtas skau
čių skyriaus 1927—1928 m. toks vei
kimo planas:

1. Baigti statuto sutvarkymą, at
spausdinti jį ir išsiuntinėti skaučių 
draugovėms.

2. Nustatyti skautininkių unifor
mą.

3. Nustatyti skaučių atsižymėjimo 
ženklus ir jų dėvėjimo taisykles.

4. Subendrinti skiltines ir šūkius.
5. Aplankyti provincijos skaučių 

vienetus instrukcijų ir informacijų 
tikslais.

6. Surinkti žinias apie visas Lie
tuvos skaučių draugoves ir atskiras 
skiltis.

7. Palaikyti ryšius su užsieniu.
8. Jei bus lėšų, išleisti knygutę 

„Skaučių skiltis“.
9. Aprūpinti arba bent padėti 

skaučių draugovėms įsigyti reikalin
go inventoriaus.

10. Baigti išdirbti specialybių pro
gramą ir nustatyti jų ženklus.

11. Suorganizuoti skautininkių 
stovyklą.

12. Sėkmingesniam darbui pa
kviesti į skyrių kai kurias ponias.

Iš šio užsibrėžto plano beveik 
viskas įvykdyta. Dėl lėšų stokos ne
išleista knygutė „Skaučių skiltis“. 
Bet skaučių skyriaus rengiamų sto
vyklų ir raštinės reikalams iš vyriau
sio štabo jau buvo gaunama pinigų.

Tais laikais nors entuziastingos, 
bet jaunos skaučių vadovės nuolat 
jautė, kad joms reikia vyresnių mo
terų pavyzdžio ir kad, apskritai, vi-

istorijos bruožai
iš nr. 12.

sai skaučių organizacijai reikia auto
riteto. Todėl norėta į skaučių skyrių 
pakviesti vyresnių ponių. Bet pra
džioje to padaryti nepavyko. Be to, 
1928 m. pradėta ruošti skaučių va
dovių stovykla atidėta kitam kartui, 
nes tais metais visos jėgos buvo nu
kreiptos kiek kitokiems tikslams. 
1928-ji — Lietuvos skautų ir skaučių 
organizacijos dešimtmečio sukakties 
metai buvo paminėti didele tautine 
stovykla, įvykusia nuo birželio mėn. 
24 iki liepos mėn. 5 d. Panemunės 
miške. Skaučių stovyklos viršininke, 
Šefo įsakymu, paskirta sktn. A. Bly- 
naitė, kuri ją suorganizavo, bet dėl 
ligos savo pareigas perdavė stovyk
los komendantei sktn. E. Barščiaus- 
kaitei. Šioje stovykloje dalyvavo 120 
skaučių. Buvo ir iš okupuoto Vilniaus 
krašto atvykusių skaučių, kurios su
kėlė didelį entuziazmą.

Šioji stovykla daugiau supažindi
no platesnę visuomenę su mūsų or
ganizacija. Daugelis žymesnių žmo
nių ją lankė, ir nuo to laiko daugiau 
įgyta rėmėjų. Ir skaučių skaičius ke
liais šimtais pakilo; mokytojos — 
pedagogės po truputį pradėjo skau
tėms padėti. Iš švietimo ministerijos 
buvo gautas leidimas skautų-čių or
ganizacijai veikti mokyklose.

Viršuje:
Gavus naują „Sto
vyklos Aitvaro“ 

numerį.
Sktn. E. Ševelins- 

kaitės nuotr.

Žemai:
Skaučių stovyklos 
spaudos „kioskas“.
A. Laučienės nuotr., 
„Stovyklos Aitvaro“ 

klišė.

Stovyklos metu, birželio mėn. 29 
d., Šefo įsakymu, trys skaučių rėmė
jos ir bičiulės (p. S. Venclauskienė, 
p. O. Zubovienė ir p. M. Šokelytė) 
apdovanotos svastika, penkios skau- 
tininkės (V. Čečetienė, A. Morkūnai- 
tė, E. Stankevičiūtė, A. Adomaitytė) 
— lelijos ordenu, trims pauskauti- 
ninkėms (E. Barščiauskaitei, D. Ke- 
siūnaitei ir O. Vingilytei) suteiktas 
skautininkės laipsnis ir vienuolikai 
(G. Motuzaitei, E. Putvinskaitei, V. 
Laucytei, Z. Jegaitei, J. Petrauskai
tei, O. Narušytei, S. Kasperavičiūtei, 
S. Tomsaitei, E. Žitkutei, O. Bradaus- 
kaitei ir St. Stanikūnaitei) — paskau- 
tininkės laipsnis. (B. d.).
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v K. Laucius.

KAIP ATRODO EUROPIEČIUI AMERIKA
PIRMĄ SYK JĄ APLANKIUS

Baigdamas savo kelionės per Ame
rikos Lietuvą aprašymą pasisiūliau 
skaitytojams dar parašyti, kai pasitai
kys proga, kokį įspūdį daro europie
čiui Amerika, kaip „atrodo“ Amerikos 
Lietuva ir kaip stovyklauja savo pa
prastosiose stovyklose Amerikos skau
tai. Manau, kad šis metas kaip tik gera 
proga šiam mano „pažadui“ įvykdyti 
— atostogos atrodo tinkamiausias lai
kas pasiskaityti „lengvesniems daly
kams“.

Netikėkit antraštėms.

Antraštė dažniausiai skaitytoją nu
vilia. Kodėl? Dėl to, kad kiekvienas, 
kas rašo, stengiasi parinkti daugiau 
„žadantį“, labiau „intriguojantį“ rašinio 
pavadinimą. Reikia kaip nors skaityto
ją suvilioti, nes kitaip gali straipsnio 
neperskaityti, o kas iš rašančiųjų no
rėtų, kad jų rašinių neskaitytų...

Šio rašinio antraštė taip pat ne vi
sai teisinga, nors aš ir neieškojau 
„intriguojančios“. Iš antraštės atrodo, 
kad aš pasiryžęs nupasakoti, kaip atro
do visa Amerika, o iš tikrųjų papasa
kosiu, kaip atrodė ta mažutė Šiaurės 
Amerikos dalelė, kurią aš mačiau, nors 
ne vieną tūkstantį angliškų mylių teko 
išvažinėti. Juk Amerika — milžiniš
kas kraštas, turįs savo dykumas ir ato
grąžas, dangų remiančius kalnus ir 
neįžengiamas girias. Vien Šiaurės 
Amerika yra tokio didumo, kaip visa 
Europa.

Be to, ne viską, ką mačiau galėsiu 
papasakoti. Nupasakosiu tik keletą 
faktų, kurie labiau įstrigo į mano at
mintį, padarė man didesnio įspūdžio. 
Ai’ tie Amerikos gyvenimo vaizdai ar
ba išvados apie amerikiečius ir jų gy
venimą, kurias čia nupasakosiu bus 
tikros? Abejoju. Kad galėtų padaryti 
tikresnių išvadų, reikia pagyventi 
Amerikoje ne penketą savaičių, kiek 

aš gyvenau, bet mažiausia penketą 
metų. Aš pasakosiu tai, ką mačiau, 
kaip man atrodė Amerika pirmą syk j 
ją patekus. Jei kas būtų skaitęs ar 
girdėjęs apie tuos dalykus, kuriuos čia 
papasakosiu, kitokių išvadų, teprisi
mena, jog aš tik savo įspūdžius pasa
koju.

Ar Amerika yra tokia, kokią ją 
vaizduojamės?

— O kokią ją mes vaizduojamės? 
Kas tie „mes“? — tokie ir tolygūs 
klausimai - tikriausiai kils ne vienam 
skaitytojui dėl tos nevykusios antraš
tėlės. Iš tikrųjų, kągi galima žinoti, 
kaip kas vaizduojasi Ameriką. Tačiau 
reikia spėti, kad pasiskaičius laikraš
čiuose Amerikos gyvenimo aprašymų, 
prisižiūrėjus kino kronikų ir pasiklau
sius Ameriką lankiusių pasakojimų, 
daugeliui atrodo, jog Amerika tai tik 
miestų šalis, miestuose beveik vieni 
dangoraižiai, civilizacija aukščiausia, 
prabanga didžiausią, laisvė, lygybė pa
sigėrėtina. Kai nuvažiuoji, pamatai ki
tokį vaizdą.

Jau traukiniu bevažiuodamas pa
matai, kad yra didžiuliai nenaudoja
mos žemės plotai. Pasiteiravęs sužinai, 
jog viename kvadratiniame kilometre 
gyvena tik 17 žmonių. Aplankius ke
letą miestų, paaiškėja, kad toli gražu 
jie ne vien iš dangoraižių susideda. 
Gerai žiną Amerikos gyvenimą papa
sakoja, kad Amerikos gilumoje yra 
daug žmonių, kurie gyvena tokį pri
mityvišką ir skurdų gyvenimą, apie 
kokį ir nesvajojame. Amerikiečiai nuo
lat pasakoja, kad čia didžiausios lais
vės ir lygybės šalis, nedaroma skirtu
mo tarp piliečių dėl jų tikėjimo ar kil
mės, o tuo tarpu pavažiavus į pietines 
valstijas autobuso konduktorius tave 
išplūsta, kam drįsai autobuse atsisėsti 

greta negro, o priėjęs vandens atsigeili 
randi du kranus: vieną baltiesiems, 
kitą — spalvotiesiems žmonėms... Pa
žįstami tau papasakoja, kad be pro
tekcijų gauti tarnybą valdžios įstai
goje ar atlikti kokį reikalą labai sunku.

Prisimeni tada posakį „Kaip dan
guje, taip ii’ ant žemės“ ii’ supranti, 
kad Naujasis Pasaulis daugeliu atžvil
giu panašus Senajam. Tačiau vistik 
tai skirtingas ir įdomus pasaulis. Žvilg
terėkime, kaip jis atrodo, kai pirmą 
sykį į jį patenki.

Kas Amerikoje pėsčias vaikšto?

Atvažiavęs į Ameriką pirmiausiai 
patenki į didžiausią jos miestą New 
Yorką. Į akis pirmiausiai metasi ne
paprastas mechaniškų susisiekimo 
priemonių gausumas. Gatvėse auto
mobilių jūros. Iš abiejų gatvės pusių 
stovi didžiausios automobilių eilės, o 
viduriu važiuoja automobilis paskui 
automobilį, lyg srove plaukia. Tokių 
Amerikos didmiesčių judėjimo vaizdų 
teko matyti ir Lietuvoje tebesant — 
kino apžvalgose. Tuomet aš galvoda
vau, kad greičiausiai tėra tik viena ki
ta gatvė, kur toks judėjimas ir jas 
specialiai filmuoja. Nuvažiavęs įsiti
kinau, kad beveik visose didžiosiose 
gatvėse panašus judėjimas.

Be automobilių yra dar tramvajai, 
„elevatoriai“ (elektriniai traukiniai, 
važiuoją išilgai gatvių pastatytais til
tais), požeminiai traukiniai. Visa tai 
matant, kyla klausimas, kas gi Ameri
koje bevaikšto pėsčias? Deja, pėsčiųjų 
taip pat pilnos gatvės. Žodžiu, judėji
mas be galo didelis.

Automobilį nemokamai galima pa
sistatyti gatvėje, bet ne visur. Vienose 
vietose visai negalima statyti, kitose 
galima pasistatyti tik tam tikromis va
landomis ir daugumoje vietų nurodyta,

Suvalkiečių vestuvių papročių inscenizavimas skaučių stovykloje: kairėje jaunamartės dovanos, dešinėje — svočios vaišės.

Abi nuotr. sktn. E. Ševelinskaitės.
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Užgavėnių karnavalas skaučių stovykloje. Abi nuotr. A. Laučienės, o klišės „Stov. Aitvaro.Jį suruošė Žemaičių rajonas.

kiek laiko galima laikyti pasistačius 
automobilį. Amerikiečiai lietuviai man 
pasakojo, kad norint New Yorke pa
sistatyti gatvėje automobilį reikia kar
tais važinėti įvairiomis gatvėmis net 
apie valandą laiko, kol randi tinkamą 
laisvą vietą.

Daug kur yra nugriauti namai ir 
įrengti parkai automobiliams už mo
kestį pasistatyti. Sako, turėti tokį par
ką esą pelningiau, kaip bet kokį namą. 
Tur būt, taip yra. Automobilių ten vi
sad pilna.

Amerikoje automobilių tiek daug 
dėl to, kad pigūs jie ir degamoji me
džiaga, o keliai labai geri. Man teko 
matyti miestuose didžiulius vartotų 
automobilių sandėlius. Ten galima rasti 
automobilių už kokią tik nori kainą, 
pradedant nuo 25 dolerių kainos. Sa
ko, kad ir už tokią kainą pirktu auto
mobiliu galima važinėti apie metus ki
tus laiko.

Dėl to Amerikoje automobilius turi 
daugelis paprastų darbininkų, bet už 
tai ten gali pamatyti važinėjant ir su 
tokiais „fordukais“, kokiais Lietuvoje 
važinėjo prieš 15—10 metų. Šia proga, 
tarp kitko, norisi pastebėti, kad pasku
tiniuoju laiku mūsų Kaune vis daugiau 
atsiranda liuksusinių ne pagal mūsų 
„nosį“ taxi. Kituose kraštuose tokių 
prabanginių taxi, kaip Kaune, niekur 
neteko matyti, nors be Amerikos did
miesčių teko būti ir daugelyje Euro
pos sostinių, kaip Berlyne, Paryžiuje, 
Vienoje, Stokholme, Prahoje ir kitur.

Kino apžvalgos mus apgaudinėja.
Grįžęs iš Amerikos viename Kau

no kino teatre mačiau kino apžvalgą, 
pavadintą, rodos,, „20 amžiaus tempas“. 
Ten buvo vaizduojamas Čikagos judė
jimas. Automobiliai, eleveitoriai, gar
laiviai lėkė, kaip padūkę. Deja, tai 
vyko tose vietose, kurias man teko 
matyti. Tikrovėje nieko panašaus nėra.

Iš kino filmų ar laikraščių aprašy
mų atrodo, kad Amerikoje yra nežmo
niškas tempas: visi bėga, puola kiek 
begalėdami—nutrūktagalviškai. Iš tik

ro taip nėra. Tiesa, ten nevaikščioja 
gatvėmis žvaigždes skaitydami, bet ir 
nepuldinėja lyg gaisrui ištikus. Judė
jimo tempas atrodo labai greitas dėl to, 
kad pats judėjimas yra be galo didelis.

Nors, apskritai, amerikiečiai mėgsta 
smarkiai važinėti. Yra mėgėjų, kurie 
plentais važiuodami įvaro net iki 100 
angliškų mylių (160 kilometrų) per va
landą. Man pačiam teko važiuoti 70 — 
80 mylių greičiu, tačiau atrodydavo, 
jog važiuoji ne daugiau, kaip 40 — 50 
klm. greitumu. Jei taip pavažiavę su
mažindavome greitį iki 40—50 mylių, 
atrodydavo, jog važiuoji tokia pat sku
ba, kaip Lietuvoje važiuojant 15 — 20 
klm. Važiavimo greitumas nejaučia
mas tik todėl, kad labai geri keliai ir 
geros mašinos.

Amerikos keliai — pavydėtini.
Pradėjus kalbėti apie kelius reikia 

pasakyti, kad jie tikrai pavydėtini. Jie 
visi tokie, kaip centrinės mūsų Kaimo 
gatvės. Skirtumas tik toks, kad per vi
durį kelio eina viena ar dvi baltos 
juostos, kurios dalija jį į dvi arba ke
turias dalis. Į vieną galą automobiliai 
važiuoja viena arba dviem juostos, o į 
kitą — priešingos pusės kelio juosto
mis. Taip važiuojant mažiau pavojaus 
susidurti.

Amerikos keliais automobilis gali 
švilpti kaip vėjas — jokių dulkių nesu
kelia. Bet už tai tokie keliai ir kaštuo
ja gražaus pinigėlio. Inž. Baltrušaitis 
iš Pittsburgo man aiškino, kad viena 
angliška mylia kelio dviem automobi
liams (t. y., dviejų juostų) kaštuoja 
apie 60.000 dolerių. Pažymėtina, kad 
yra kelių, kurie išgrįsti aukštyn galais 
sustatytomis plytomis. Tokius kelius 
teko matyti Ohio valstybėje. Automo
bilininkai skundžiasi, kad jie esą ne
praktiški: labai slidūs, kai palyja. To
kie puikūs, žinoma, yra tik didžiojo su
sisiekimo keliai. Šiaip keleliai daug 
prastesni, tačiau irgi meksfaltuoti. Ar 
yra nemeksfaltuotų, nežinau — neteko 
matyti.

Ypač įdomus dalykas yra kelių su

numeravimas. Keliai neturi vardų, bet 
turi numerius. Tie numeriai yra prie 
kiekvienos sankryžos ar kelių išsisky
rimo, o paskiau tam tikrais tarpais vi
same kelyje. Jei kuriame tarpe du ke
liai susilieja, žymimi lentelėse abiejų 
numeriai, o kai išsiskiria — vėl po vie
ną numerį. Kelių numeriai yra dviejų 
rūšių: dieniniai ir naktiniai. Pastarieji 
padaryti iš tam tikrų stiklo burbulėlių, 
kurie automobilio šviesos apšviesti 
spindi ir dėlto numeriai puikiausiai 
matomi.

Pirkdamas gazoliną (o jo stočių 
pakelėse yra be galo daug!) gauni ne
mokamai ir tos valstijos, per kurią va
žiuoji, kelių žemėlapį, kur visi keliai 
pažymėti numeriais. Nieko nėra leng
vesnio, kaip važiuoti pagal tokį žemė
lapį. Gali išvažinėti be jokio vargo 
skersai ir išilgai visą Ameriką ir nie
kur nepaklysi, o jei paklystumei, be
matant, žvilgterėjęs į numerius, klaidą 
pastebėsi. Pas mus atvažiavę užsienie
čiai automobilininkai skundžiasi, kad 
labai sunku išvažiuoti iš Kauno. Tuo 
tarpu Amerikoje gali be jokio vargo 
išvažiuoti per didžiausią didmiestį, nes 
kelių numeriai yra ir mieste.

Kitas dalykas, kuris metasi į akis 
važinėjant Amerikos keliais — pakelių 
reklamos. Visos pakelės pilnos rekla
minių skelbimų. Tai lentos, lentelės, 
kuriose žodžiais ar vaizdais reklamuo
jamos prekės, viešbučiai ir kita. Barz
dai skųstis kremas „Burma Shave“ 
reklamuojamas eilėraščiu, kuris sura
šytas po vieną žodį lentelėse, esančiose 
kelių dešimtų metrų atstumu nuo vie
na kitos. Tenka važiuoti skaitant kokį 
puskilometrį, kol sužinai kas rekla
muojama. Net ūkininkų daržinių sieno
se daug kur išdažyti reklaminiai skel
bimai. Sako, esąs sumanymas pakelių 
reklamas uždrausti, nes automobilių 
vairuotojai į jas nusižiūrėję dažnai į 
dangų nuvažiuoją...

Automobiliams pavojingos vietos 
taip pat originaliai pažymimos. Pvz., 
prieš kelio pasisukimą man teko matyti 
tokį užrašą: „Caution. 3 Killed Daily!“
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(Dėmesio. 3 užmušti kasdieną). 
Plentų ir geležinkelių sankryžose nėra 
barjierų, kaip pas mus. Yra tik užra
šas: „Railroad-Crossing“ ir daugiau 
nieko. Pamatęs tokį užrašą vairuotojas 
apsidairo į abi pusi, kartais pradaręs 
automobilio duris pasiklauso, ir va
žiuoja toliau.

Amerikos didmiesty ar audringą dieną 
mūsų pajūry?

Didelis judėjimas, koks vyksta 
Amerikos didmiesčiuose, ir, apskritai, 
miesto gyvenimas sukelia labai didelį 
triukšmą. Neįpratusiam prie tokio 
triukšmo gana sunku. Nerviškas žmo
gus tokiose triukšmingose vietose, tur 
būt, gyventi negalėtų.

Čikagoje mes buvome sustoję mies
to centre esančiame YMCA viešbuty. 
Viešbutis nemažas — 23 aukštų, 2.000 
kambarių. Mūsų kambarys buvo 16 
aukšte ir išėjo į gatvę. Gulėdamas ja
me jausdavausi panašiai, kaip audrin
gą naktį Preilos žvejų daržinėje. 
Triukšmas susiliedamas sudaro panašų 
į jūros ošimą. Tą vienodą, monotoniš
ką ūžesį maždaug kas 10 minučių su
ardo, lyg perkūnijos smūgiai, pro šalį 
einančio „eleveitoriaus“ bildesys. Ka
dangi mano toks būdas, jog kuo dides
nis triukšmas, tuo man smagiau mie
goti, manęs jis neveikdavo. Bet ki
tiems būdavo bloga. Tam pačiam vieš
buty sustojo grįždamas iš Floridos sktn. 
Vosylius. Vieną naktį pernakvojęs iš
dūmė į kaimyninį viešbutį. Ir atsitiko 
taip, kaip sako mūsų lietuviškas prie
žodis, kad bėgdamas nuo vilko papras
tai ant meškos užbėgi — ten triukš
mas buvęs dar labiau jaučiamas.

Pittsburge teko sustoti pas dr. Bal
trušaitienę, pro kurios namą už kokių 
50 metrų eina tramvajus. Leidžiasi į 
mažutę pakalnėlę. Taip pekliškai dar
da, kad kambary tuo metu, kai jis va
žiuoja, susikalbėti negalima. Tuo tar
pu ten gulėjo sirgdamas p. Baltrušai
tis. Mat, žmogus prie visko pripranta. 
Tačiau triukšmas tėra tik ten, kur di
delis judėjimas. Miestų pakraščiuose 
ramu.

Amerikos didmiesčiuose „trošku“.

Įsikalbėjus apie Amerikos miestus 
reikia dar papasakoti, kaip, apskritai, 
juose jautiesi. Amerikos didmiestis — 
tai ne Lietuvos pajūris, nors čia ūže
sys ir panašus. Savijauta mūsų pajūry 
ir Amerikos didmiesty skiriasi, kaip 
žemė nuo dangaus.

Man susidarydavo toks įspūdis, kad 
patekai lyg į milžinišką katilą, kuria
me maišaisi suslėgtas, lyg silkė stati
nėje. Namas prie namo, žmogus prie 
žmogaus. Viskas suslėgta. Tokioje ap
linkoje žmogus pasijunti netekęs dalies 
savo individualumo. Aplinka tave, anot 
vokiečių termino, „sugleichšaltina“.

Trūksta erdvės, oro, laisvės, žodžiu, 
savotiškai „trošku“. Iš tikrųjų juk 
taip nėra: ir erdvės atsiranda ir oro

Smagu laisvalaikiu pasėdėti stovykloje 
prie Šefo biusto.

A Laučienės nuotr.

pakanka, bet Savotiškas, neįprastas 
gyvenimas slegia.

Pavyzdžiui, turi žmogus Kaune na
mą. Jis gerai žino, kad kairėje yra Jo
no, dešinėje — Petro namas. Prie na
mo sodelis, darželis. Yra erdvės. Jono 
namas savo išvaizda skiriasi nuo Petro 
namo. Tūlas amerikietis lietuvis nusi
vesdavo mus į savo namą. Ir pasiro
dydavo, kad po tuo pačiu stogu yra 
dar 5—6 tokie „namai“. Pasirodo, kad 
ten žmogui priklauso namo tik tam tik
ra dalis nuo rūsio iki stogo. Baltimo- 
rėje aš su sktn. Vainausku buvau su
stojęs pas savo dėdę, kuris irgi turi 
amerikonišką namą. Namas su prie- 
gonkiu, bet ir šešių kaimynų, turinčių 
namus po tuo pačiu stogu, priegonkiai 
lygiai tokie pat. Na, ir pataikyk da
bar į tinkamas duris...

(Pabaiga kitame numery).

„Bepigu joms, kad nereikia stovėti sar
gyboje“. ..

A. Laučienės nuotr., „Stov. Aitvaro“ klišė.

Kodėl nepasisupti stovykloje, kai yra 
laisvo laiko?

A. Laučienės nuotr., „Stov. Aitvaro“ klišė.

KAS IŠ SKAUTU NORI SUSIRAŠI
NĖTI SU AMERIKIETĖMIS SKAU

TĖMIS.

Seserijos vyriausioji vadija gavo 
laišką iš dviejų amerikiečių skau
čių, kurios norėtų susirašinėti su 
18—20 metų amžiaus lietuviais skau
tais. Rašyti galima tik anglų kalba. 
Kas iš skautų norėtų su jomis susira
šinėti, tekreipiąs! į seserijos'vyr. vadi- 
ją (adresuoti „Seserijos pašto dėžutės 
sekretorei“).

ATSIIMKIT SAVO PAMESTUS 
DAIKTUS!

II tautinėje skautų stovykloje bu
vo rasta pamestų įvairių daiktų, kurių 
dalies niekas neatsiėmė. Žemiau nu
rodyti rasti daiktai dabar guli skautų 
brolijos vyriausioj vadijoj ir laukia 
savo šeimininkų. Štai jie:

1. Du vasariniai paltai — apsiaustai,
2. Portfelis su knygom, kvitais ir kit.,
3. Žiurstas su inicialais,
4. Vilnonis megstinis,
5. Skautiškas kaklaraištis,
6. Maud, kelnaitės,
7. Kepurė-baretė,
8. Vaikų kepuraitė,
9. 4 valtukės,

10. 3 suomiški peiliai be makščių.
11. Peilis su makštimis,
12. Dvi moter. fotografijos,
13. Trys piniginės su pinigais,
14. Prancūz. raktas su juosta,
15. 2 amž. plunksnos,
16. 2 raktai (paprasti),
17. Jūrų skautų ženkliukas,
18. Kišeninis atlenkiamas peilis,
19. Plaktukas,
20. Dantims šepetėlis,
21. Ceratos gabalas.

Atsiimti galima darbo valandomis. 
Atsiimant daiktą reikia turėti skautų 
liudijimą.
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Kovon už blaiviąją Lietuvą
Tautinei stovyklai pasibaigus, lai

kas pradėti „Skautų Aido“ pusla
piuose gvildenti kitus mūsų reikalus 
ir darbus, kuriuos atlikti yra skau
to, kaip sąžiningai vykdančio skau
tiškojo gyvenimo rėžimą jaunuolio, 
pareiga.

Vykdydami savo 10-tojo įstato rei
kalavimą būti blaiviems, mes turime 
plačia prasme suprasti jo vykdymą 
praktiškajame gyvenime. Skautas 
ne tik kad negeria ir nerūko, bet ir 
kovoja su visu tuo, kas veda į ne- 
blaivumą ir silpninimą savęs.

Šiandien mūsų krašte dar daug 
nuodijamasi alkoholiu, o ypač vadi
nama „namine“ ar „samagonu“, ku
rios vartojimu daroma sveikatai žala 
yra neabejojamai labai didelė. Šim
tai ir tūkstančiai žmonių silpnina 
tais nuodais save, savo pačių, savo 
šeimos ir viso krašto nelaimei.

Todėl mes, skautai, visuomet jau
triai reagavę į visus mūsų krašto rei
kalus, šiandien pasiimkim pareigą 
kovoti su visu tuo, kas veda tautą 
prie išsigimimo. Išsiblaškę po visą 
Lietuvą, mes nekartą turėsim progos 
pasikalbėti su žmonėmis, jų tarpe 
nekartą sutiksim alkoholio, dažniau
sia „naminės“ mėgėjų, kuriuos ir sa
vo pavyzdžiu ir gyvu žodžiu turim 
įsąmoninti, kad jų blogas įprotis žu
do ne tik juos, bet slegia ir visą 
kraštą. Netvarkingi ir apleisti ūkiai 
rodo, kad ten dažnai svečiuojasi al
koholis. Savo kelionėje po kraštą ne- 
vengkime sustoti tokiuose ūkiuose, 
būkime dažniau juose svečiais, eiki
me arčiau kaimo žmonių ir ieškoki
me bendros kalbos su jais — tuo

Kauno rajonas skaučių stovykloje buvo 
pavaizdavęs skaučių įstatus. Čia matome 
X įstatą. A. Laučienės nuotr. 

daug padėsime, kad kova su šia kraš
to nelaime bus sėkmingesnė. Mes 
esame įsipareigoję šiai kovai ne tik 
vykdydami savo įstatus, bet ir pasi
žadėję drauge su daugeliu kitų orga
nizacijų dar atkakliau vyti šią nelai
mę iš savo krašto. Štai, to pasižadė
jimo — rezoliucijos tekstas, 17-os 
organizacijų atstovų pasirašytas š. m. 
gegužės mėn. 21 d.:

1. Naminės degtinės darymas ir 
jos vartojimas sudaro sąlygas tauto
je atsirasti įvairioms negerovėms.

2. Naminės degtinės darymas ir 
jos vartojimas yra daugelio nusikal
timų ir nusižengimų priežastis.

3. Naminės degtinės vartojimas, 
kaip rodo iš praktikos gyvenimo pa
imtieji faktai, ypatingai ardo mūsų 
krašto žmonių sveikatą.

4. Naminės degtinės darymas ir 
jos vartojimas stabdo mūsų krašto 
kultūrinę ir socialinę pažangą ir yra 
didelis stabdys mūsų tautos sveika
tingumui kelti.

5. Naminės degtinės darymas ir 
jos vartojimas veda mūsų tautą prie 
fizinio ir psichinio sumenkėjimo.

Tad susirinkę, žemiau pasirašiu
sieji, organizacijų ir draugijų atsto
vai nutarė visomis kultūrinėmis prie
monėmis dėtis į kovą su naminės 
degtinės darymu ir jos vartojimu.

Sktn. K. Janavičius.

o4*l fybičLoĄca.
IcacLa T

(Iš atostogautojos dienoraščio).

Rugpiūčio 6, penktadienis. 

Paskutinės mano dienos Alytuj. 
Sėdžiu ant pylimo prie sugriuvusio 

tilto. Mane taip šiandien čia traukė... 
Atėjau atsisveikint, gal jau nebeteks 
man čia užklysti.

Kaip čionai gražu!
Tik trūksta teptuko ii’ gabios meni

ninko rankos.
Bet ne!
Gamta tūkstantį kartų gražesnė, nei 

ją atvaizduoja paveiksluose. Ir gra
žiausias vaizdas drobėje bus tik šešėlis 
tikrojo. Negi gali žmogaus ranka pri
lygti Kūrėjui?

Ar girdėjai kada, kafp ošia Nemu
nas ties sugriuvusiu tiltu?

Rodos nieko nepaprasto: vanduo 
bėga, ritasi per akmenų krūvas, už
kliūva, krinta žemyn ir iš viso to su
sidaro kažkoks neaiškus ūžesys.

O ne!
Tik įsiklausyk...
Bangos rieda, putoja, kažką paslap

tingai šneka...
Ne taip jos ošia, kaip giria, ne pa

sakas senų pušų jos seka...
Jos tėvo Vandenio įsakymą vykdo!
Kodėl jis rūstus toks šiandien?
Gal kas neįtiko vandens galiūnui?
Ir pyksta ir širsta dabar ant visų. 

Net dukrų mieliausių jo pyktis neap
lenkia: pralinksmint Vandenį joms li
kimo skirta.

Ir šoka Nemuno bangos padūkusį 
šokį, ir lankstos, ir ritas, jų apdaras 
baltas putoja...

Žiūrėk!
Jau aprimsta, nutyla...
Bet ne!
Ratan susitvėrė. Vėl sukas tik su

kasi, traukia viena kitą Nemuno dug
nan.

O nelaimė, žmogau, jei pakliūtum 
tarp jų! Nepajustum, kaip grakščios 
bangos, lyg švelnios sirenos, apsuktų 
tau galvą ir tėvui paklotų prie kojų.

Ir kas atsispirs grakščiosioms vilio
tojoms?

Kitoj upės pusėj tarp medžių vos 
matos dalis akmeninio mūro — lyg 
vartai slaptingi užburtos pilies. Me
džiai aplinkui aukšti aukšti ir pilies 
nematyti.

Tai Vandenio buveinė!
Atrodo, lyg būtų išmirus. Ir me

džiai be žado stovi sustingę...
Taip!
Tai ženklas, kad pyksta valdovas. 

Ir niekas nedrįsta žengti bent žingsnį, 
niekas neprataria žodžio. Net senosios 
pušys nustoja siūbavę ir pasakos žo
džiai palieka ant lūpų... Žuvelės ma
žytės suglaudžia pelekus ir net nepa
žvelgusios skuba į artimą krūmą.

O bangos, tik bangos dukrelės vis 
šoka tik šoka beprotišką šokį, tik su
kas ratu Nemunėlio dugnan, o maži 
akmenėliai joms groja į taktą...

Ir slenka taip dienos, metai ir am
žiai. ..

Ar nustos kada šokusios jos?
Nusišypsos rūstusis Vandenis?
Prasivers kada vartai užburtos 

pilies?

Vėjelis šiurena man plaukus ir sau
lė jau žengia vakarop. Neužilgo sep
tynios. Jau laikas pabust man iš mie
go, nutraukti malonųjį sapną ir pa
lengva žingsniuoti tikrovėn.

Aleksandra.
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H. A. Hoįfmann.

Sąžiningas lig
Vieną iš dviejų šimtų ūkanotų die

nų, kurios kiekvieną metą pasitaiko 
tamsiausioje iš visų pasaulio sosti
nių Londone, lordas H. išlipo iš kabo 
(tai yra toks savotiškas vežimėlis, 
kuriame vežėjas sėdi prie keleivio).

Buvo sekmadienis. Jau rengės jis 
gretimo namo akmeniniais laiptais 
lipti aukštyn, kai pajuto kažką švel
niai jį traukiant už apsiausto. Atsi
sukęs jis išvydo mažą, vos jo alkūnę 
siekiantį berniuką, vadinamą „gat
vės arabą“, prašantį vieno penny.

Lordas H. buvo labai turtingas ir 
duosnus žmogus, bet „arabams“, t. 
y. mažiems skurdžiams, apsileidu- 
sioms žmogystoms, kurios vienos ir 
apleistos klajojo milžiniškoje sosti
nėje, jis paprastai pinigų neduodavo. 
Lordas energingai papurtė savo gal
vą. Tada pasirodė tamsiose berniu
ko akyse dvi šviesiai mėlynos, pilnos 
skausmo ašaros, o jo veidas atrodė 
toks alkanas, kad lordas pusiau ap
sisukęs sustojo ir iš arčiau pažiūrėjo 
į maldaujantį. Tai buvo maždaug 
vienuolikos metų berniukas, laibas, 
gana švelnios išvaizdos, su sąžinin
ga išraiška mirtinai išbalusiame 
veide.

Jo rūbai buvo visiškai sudriskę, 
bet atrodė dar ne taip blogai. Gana 
aiškiai galėjo pastebėti, kad jie ka
daise buvo matę ir skalbyklą, o vei
das ir rankos net žibėjo nuo švaru
mo, — retas atsitikimas tamsiajame 
Londone.

Vaikas net varvėjo nuo drėgmės 
(tai buvo rūko pasekmės), ir nuo pil
nos batams valyti instrumentų dė
žės, kurią jis nešėsi po pažastimi, 
pamaži lašėjo vanduo ant žemės.

Parodydamas, kad jis nenorėjo el
getauti, mažasis ištiesė savo ranką į 
prieš dvi valandas naujai nuvalytus 
lordo H. batus. Šis pasekė jo piršto 
linkmę ir nustebęs pamatė, kad jo 
gražūs batai tikrai jau buvo aptaš
kyti gatvės purvo. Jis juokėsi. Juo
du įėjo į namą, kuriame jis turėjo 
reikalų, ir jis buvo linksmas, galė
damas duoti berniukui truputį už
dirbti. Jis ištiesė savo kojas, maža
sis pasilenkęs valė, užtepė batų te
palu, vėl valė su tokiu stropumu, kad 
abu batai po trumpo laiko žibėjo, 
kaip veidrodis.

— Tai tu padarei, mano berniuk, 
gerai, — tarė patenkintas lordas H. 
— Štai tavo vertai užpelnytas už
mokestis. Jis griebė į liemenės kiše
nę, kur buvo papratęs nešioti savo 
pinigus, ir ištraukė keletą pinigų. 
Jo nustebimui ir nepasitenkinimui 
tebuvo tik stambūs pinigai. Jis antrą 

kartą griebė į liemenės kišenę, per
kratė visus kitus savo kišenius, bet 
veltui. Vienas vienintelis pinigas pa
sirodė kiek mažesnis. Lordas H. su
raukė kaktą. Tai buvo, kaip minėta, 
sekmadienis, visos parduotuvės bu
vo uždarytos ir mintis pasilikti ber
niukui skolingu, veikė jį. įkyriai. 
Bet, gal būt, galėjo kaby — taip va
dinasi- vežėjai Londone — padėti. 
Tačiau ir ši viltis tuo tarpu pasirodė 
bergždžia. Lordas H. stovėjo galvo
damas.

Tada susitiko jis dar kartą alkaną 
žvilgsnį ir išgirdo berniuko balsą, 
kuris su pertraukomis bailiai skam
bėjo:

— Aš galiu jums dešimtį šilingų 
iškeisti, ten, antroje gatvėje po kai
rei yra atdara viena vaistinė, aš ją 
gerai žinau. Ten žmonės visuomet 
turi smulkių pinigų.

Lordas H. truputį nustebęs nulei
do klausiamai savo akis ant berniu
ko. Pagaliau, sekundę svyravęs, jis 
tarė tvirtu balsu:

— Berniuk, tu atrodai kilniai ir 
aš galiu tavimi pasitikėti. Po pus
valandžio aš vėl čia būsiu, kur ma
nęs lauks vežimas. Žiūrėk, čia pusė 
svaro, iškeisk jį ir grąžink smulkius, 
kai sugrįšiu.

Kaip prašvito berniuko veidas, 
kaip jis ištyso į aukštį, žiūrėjo ge
rajam ponui tiesiog į akis ir tarė 
stipresniu, laimingesnių balsu:

— Aš būsiu teisingas, pone: ne
privalo iš tos sumos trūkti jokio pi
nigėlio!

Tai sakydamas jis pranyko mig
loje.

Lordas H. palipėjo keturis laiptus 
aukštyn ir įėjo į namą. Jis džiaugėsi 
tuo vaiku pasitikėjęs. Greit jis ap
lankė savo draugus ir vos po pusva
landžio jis vėl įžengė į tamsiąją gat
vę. Jis nė kiek neabejojo, kad ma
žasis pasiuntinys bus punktualiai 
vietoje.

Tačiau lauke buvo tylu ir tuščia, 
kaip kad paprastai būna Londono

Likviduojam stovyklą.
Sktn. E. Ševelinskaitės nuotr.

mirties
sekmadienį. Tik vežėjas linksėjo gal
va savo sėdynėje; ir arklys atrodė 
sapnuojąs. Lordas H. buvo labai ne
paprastai nustebęs.

— Ar berniukas nesugrįžo? — pa
klausė jis vežėją kiek balsiau, kaip 
paprastai.

Žmogus pažiūrėjo į aukštį. Matyti, 
ir jis taip pat buvo nukeliavęs toli 
į sapnų karaliją, tačiau greit susi
griebė:

— Ne, — atsakė jis išsišiepdamas 
ir kasydamas pakaušį, — aš nema
čiau jokio berniuko.

— Tai mes turime truputį palauk
ti, — sakė ponas, — jis tuoj grįš.

Tačiau tuo, ką jis buvo taip pilnas 
vilties pasakęs, pats, tiesą sakant, 
nelabai tikėjo ir nenustebo, kai iš
girdo vežėją taip sau po nosimi kal
bant:

— Man atrodo, kad mes galime ir 
iki kitai dienai čia stovėti, tačiau ne
sulaukdami to mažojo apgaviko.

Taip prabėgo penkios minutės, dar 
penkios ir joks berniukas nepasirodė. 
Pagaliau įlipo lordas H. į vežimą ir 
nuvažiavo. Jo širdis smarkiai plakė. 
„Aš turėjau taip aklai vaikui nepa
tikėti“, — kalbėjo jis sau, — „ban
dymas buvo per didelis, ir jis tapo 
auka. Norėjau jam gera padaryti ir 
pasigailėjau; tai bus man pamoka“.

Jis važinėjo po įvairius namus lan
kydamas draugus, ir užmiršo savo 
mažą piktadarį.

Po keletos valandų jis buvo namie. 
Vos atsisėdo prie savo sidabro ir 
kristalo indais apkrauto stalo, kai 
įėjo jo senas, ištikimas tarnas ir nu
stebęs pranešė, kad lauke stovįs vi
sai mažas berniukas, kuris prašosi 
įleidžiamas.

— Tai labai vargingas vaikas, — 
tarė. — Jis tvirtina, kad jūs su juo 
turite pasikalbėti ir aš negaliu jo 
nuvaryti.

Lordas H. apgalvojo savo mažą 
nuotykį.

— Leisk jam įeiti, — pasakė.
Greitai ant slenksčio pasirodė ber

niukas ir lordas H. pirmą akimirksnį 
palaikė jį negrįžusiuoju batų valy
tojų. Tačiau, atidžiau pažiūrėjęs, jis 
pamatė, kad šis antrasis yra labai 
panašus į pirmąjį, mažesnis, plones
nis, turėjo būti dar jaunesnis. Buvo 
labai sulytas.

— O, pone, Bobas labai norėtų su 
jumis pasikalbėti!

— Bobas? Kas yra Bobas? — klau
sė lordas H. draugiškai, pastebėjęs, 
kad berniukas visas dreba.

— Mano brolis, pone, jis turi šio-
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kių tokių skausmų. Ar negalėtumėt 
jūs su manimi eiti?

Iš berniuko susijaudinimo lordas 
H. pastebėjo, kad yra įvykę kažkas 
liūdno.

— Ar tai ne tas batų valytojas, 
kuriam aš daviau iškeisti pinigus?

— Taip, taip, tas pats! — šaukė 
mažasis. — Jis norėtų jau su jumis 
pasikalbėti — aš ilgai turėjau ieš
koti, kol radau jūsų namus. Pir
miausia, kai aš įėjau į tuos namus, 
kuriuose jūs pusę valandos laukėte
— aš sužinojau iš žmonių. O, eina
me greit! — ir išsiveržė ašaros.

Vos spėjo atnešti senasis tarnas si
dabro lėkštėje paštetą, kai atsitiko 
nuostabus dalykas: jo ponas, kuris 
po ilgo buvimo mieste turėjo būti 
nuvargęs ir išalkęs, skubiais žings
niais apleido valgomąjį, pasiėmė ke
purę ir apsiaustą.

Dabar pasiekė jie gatvę, kilnusis 
ponas ir sulopytais rūbais berniukas, 
ir žengė skubiai tolyn. Po keleto aki
mirksnių ponas pastebėjo, kaip įsi
tempęs ir visiškai vienas atrodė ber
niukas, paėmė jis jo rankutę į savo 
didelę ranką. Taip bėgo jie ilgai gat
vėmis, kurios darėsi vis trumpesnės 
ir siauresnės: iš jų kilo nemalonūs 
kvapai, ant šaligatvių, limpančių ir 
purvinų, žaidė vaikai, kurie buvo ne 
daugiau aprengti, kaip Amerikos 
negrai. Tokių vaizdų yra ne tik Lon
done, bet ir kitose Europos sostinėse.

Dabar jie nulipo laiptais žemyn ir 
įėjo į ankštą, tamsų rūsį, kuris buvo 
taip žemas, kad lordas H. turėjo 
lenktis.

Iš pradžių jis nieko nematė, kol jo 
akys priprato prie tamsos, tik gir
dėjo skausmingą gargaliavimą, ei
nantį iš užpakalio. Pagaliau jis gana 
aiškiai pamatė ant ryšulio šiaudų 
vargingą, kraujais apibėgusią žmo
gystą, kuri taip ramiai ten gulėjo, 
kad jei ne stenėjimas, tikrai tikėtum, 
kad čia mirtis jį aplankė.

Ligonis buvo tas pats batų valyto
jas; lordas H. jį tuoj pažino. Vos ma
žasis pravėrė akis, silpna šypsena 
šmėkšterėjo jo veide. Kaire ranka, 
gulėjusia ant jį dengiančios plonos 
paklodės, rodė į dešinę.

— Gal norite smulkiuosius gauti, 
pone, — tarė jis tokiu silpnu balsu, 
kad lankytojas jį vos girdėjo, — jie 
yra ten, ir aš tikiuosi, kad netrūks
ta nė vieno; aš juos stipriai laikiau, 
kai per mane ėjo arkliai. Prašau, 
skaitykite juos, pone!

Tik dabar suprato lordas H. visą 
dejavimą, ir jo širdis ėmė smarkiai 
plakti. Tamsioje migloje vaikas ne
pastebėjo vežimo ir tapo suvažinėtas
— paprastas įvykis didžiajame Lon
done. Jis pasilenkė prie mažo nelai
mingojo, padėjo savo ranką ant de
gančios, karštos jo kaktos:

Mums įsidėmėtini
MŪSŲ KARIŲ LAIKRAŠČIO „KA

RIO“ SUKAKTYS.

Mūsų kariuomenės savaitraštis 
„Karys“ šio mėnesio pradžioje išlei
do tūkstantąjį numerį ir ta proga, 
rugpiūčio mėn. 13 d., šaulių sąjungos 
salėje, suruošė spaudos atstovams ir 
„Spindulio“ spaustuvės darbinin
kams pobūvį. Į jį buvo pakviestas ir 
„Skautų Aido“ redaktorius.

„Karys“ dabar yra vienas gražiau
siai iliustruotų savaitraščių, nes vir
šelis ir dalis nuotraukų spausdinama 
giliaspaudės būdu. Tą pastebėjo ne 
tik mūsiškiai pobūvio dalyviai, bet 
ir amerikiečiai lietuviai laikraštinin
kai — p. p. Kruze ir Valaitis, — ku
rie čia irgi dalyvavo. P. Valaitis pa
sakė, kad „Karys“ drąsiai galėtų ro
dytis pasaulinėse spaudos parodose.

Malonu pastebėti, kad „Karys“ iš 
visų mūsų laikraščių daugiausia pa
rašo apie skautus ir įdeda nuotraukų 
iš mūsų gyvenimo. Beveik nėra to 
numerio, kuriame nebūtų kokių nors 
žinelių iš skautų gyvenimo. Dėl to 
„Karys“, kaip paaiškėjo iš pereitųjų 
metų anketos duomenų, yra skautų 
labai mėgiamas ir mielai skaitomas.

Skautų vardu „Karį“ ir jo redak
torių kapitoną Urbonavičių šių su
kakčių proga pasveikino „Skautų Ai
do“ redaktorius vyr. sktn. K. Laucius.

— Viskas yra, mano jaunuoli, ne
sielvartauk!

— O, pone, — tarė Bobas, — man 
liūdna, kad jūs turėjote laukti, aš 
prašiau policininką, kurį sutikau, 
jums pinigus nunešti, tačiau jis ma
nęs gerai nesuprato, ir todėl Tedas 
turėjo eiti jus pašaukti. Vargše Te
dai, neverk taip labai, — ir padavė 
jam nesužeistąją ranką.

Lordas H. buvo giliai susijaudinęs; 
vaikas buvo bemirštąs, kadangi jau 
nuo dabar pradėjo gražios mėlynos 
akys trauktis pilku šydu, kuris yra 
mirties pranašas. Susmuko jis prie 
mažos žmogystos, iš kurios gyvybė 
jau netrukus turėjo išlėkti, ir pa
klausė be galo užjaučiančiai:

— Bobai, ar nėra daugiau nieko, 
kuo aš tau džiaugsmo galėčiau su
teikti?

Tada pasirodė persimainiusi švie
sa vaiko veide.

— Tedai, būsi vienui vienas, kai 
aš numirsiu, vargše, vargše... Tedai, 
bet jei jūs norėtumėt...

— Suprantama, Tedu aš rūpin

PIRMOJI TAUTINĖ OLIMPIJADA.
Nuo liepos mėn. 17 d. iki rugpiū

čio mėn. 1 d. įvyko pirmoji tautinė 
Lietuvos sporto olimpijada. Daugu
mas varžybų įvyko Kaune, bet dalis 
ir Klaipėdoje. Apie olimpijados eigą 
ir pasiektus rezultatus čia nerašysi
me, nes buvo plačiai rašoma įvai
riuose laikraščiuose ir, tikimės, dau
gumas mūsų skaitytojų apie ją pa
kankamai žino. Čia mes tik norime 
pabrėžti, kad ši olimpijada mūsų tau
tos gyvenime buvo didelės svarbos 
įvykis. Didžiausia jos nauda yra ta, 
kad sudarė progos įvairių pasaulio 
kraštų Lietuvos jaunuomenei už
megzti ryšius su savo tėvynės jauni
mu ir savitarpy. Į olimpijadą buvo 
atvykę lietuviai sportininkai iš Jung
tinių Amerikos Valstybių, Anglijos, 
Latvijos, Pietų Amerikos ir Vilniaus. 
Čia jie turėjo progos pažinti atgi- 
musiąją Lietuvą, apie kurią dauge
lis turėjo labai netikrą vaizdą, ir su
sipažinti vieni su kitais. O tai mūsų 
tautai labai svarbu.

Tai viena džiuginanti olimpijados 
pasekmė. Kita — mes turėjome pro
gos dar sykį pamatyti, kuriose spor
to šakose dar tebesame atsilikę ir 
kuriose jau esame tiek pažengę pir
myn, jog galime drąsiai varžytis pa
saulinėje sporto arenoje.

Prie olimpijados tvarkymo prisi
dėjo ir Kauno skautai, kurie čia visą 
laiką ėjo sanitarinę tarnybą.

siuos, — tarė lordas H. — Jis turi 
būti mano mylimas mažas berniu
kas, aš jį padarysiu laimingu, tai aš 
tau prižadu.

Ligonis susijuokė — tai buvo an
geliškas juokas.

— Bet tau, — tęsė lordas H. to
liau, žiūrėdamas į kraujuos pasru
vusį kūną, — ar negaliu kuo tau pa
dėti?

Atsivėrė Bobo lūpos, bet atsakymo 
nebuvo.

— Dabar? — tarė lordas ir pasi
lenkė prie mirštančiojo.

Jis išgirdo vaiko balselį, taip silp
ną, kad vos buvo galima suprasti:

— Ar norite mane pabučiuoti, po
ne? Niekas to nedarė nuo mamos 
mirties.

Giliai sujaudintas, išpildė kilnusis 
vyras tą paskutinį norą, ir paskum, 
paimdamas Tedo ranką su savo kai
re, kada dešinioji ilsėjos ant sužeis
tosios batų valytojo rankos, jautė iš
lekiant sielą pas visų malonių Tėvą.

Maldos metu Tedas tyliai verkė...
Vertė Vyt. Statkevičius.
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SU KAIMU ATSISVEIKINANT.Kas moksleivis, tas kaime gyvena paskutiniąsias dienas. Atostogos jau baigiasi ir tiems, kurie su pataisomis nieko bendra neturėjo („pataisinin- kams“ jos jau pasibaigė...) ir netrukus reikės grįžti į miestus, kur laukia nemaža darbo mokykloje ir skautų organizacijoje.O kaime šiuo metu gyvenimas bene pats įdomiausias. Pati karščiausia darbymetė — javų valymas — prasideda. O čia dar noksta sodų vaisiai ir kitokios gėrybės. Darbo ir džiaugsmo iki valiai.Skautas foto mėgėjas, prieš išvykdamas į miestą, dabar turi labai puikių progų padaryti labai gražių kaimo gyvenimo vaizdų. Ypač gera fotografuoti, kad toks gražus oras.Šią tik po metų besugrįšiančią progą foto mėgėjai turėtų tinkamai išnaudoti. Nuotraukų, vaizduojančių dabartinį mūsų kaimą ir jo gyvenimą, mums labai stinga, o jos labai reikalingos. Reikalingos spaudai, propagandiniams tikslams.Ką fotografuoti, apie tai kalbėti netenka. Per daug vietos užimtų siūlytinų fotografuoti motyvų sąrašas. Reikia tik turėti „atviras akis“ ir puikiausių motyvų rasi kiekviename žingsnyje.Taip pat sunku būtų nupasakoti ir 
kaip ką fotografuoti, nes yra daug dėsnių, kurių reikia laikytis norint padaryti tikrai vertingų nuotraukų. Čia priminsiu tik porą dalykų, į kuriuos ypač reikia atkreipti dėmesį darant buities nuotraukas.Pirmiausiai žiūrėk, kad būtų įdo
mus apšvietimas. Efektingiausios nuotraukos gaunamos tada, kai šviesa krinta iš priešakio ir šiek tiek įstrižai. Tik reikia saugotis, kad saulės spinduliai nepatektų tiesiog į objektyvą. Geriausias čia padėjėjas — objektyvo gaubtas. Kas jį turi, eidamas fotografuoti visuomet privalėtų pasiimti.Toliau labai svarbu, kad fonas bū
tų ramus, t. y., kad jis būtų kiek galima „lygesnis“, be daiktų, kurie kliudo vaizdo harmonijai, išblaško vaizdo žiūrovo dėmesį. Labai gera, jei fone yra miškas, namo siena, dangus ir kas nors tolygaus. Daugelį 

žavingiausių nuotraukų sugadina vien „neramus“ fonas.Ir trečias dalykas, kurio reikia rūpestingai žiūrėti, kad fotografuoja
mieji asmens dirbdami savo darbą 
sykiu nespoksotų į aparatą, kitaip pasakius, nepozuotų. Gali būti gražiausias apšvietimas ir „ramiausias“ fonas, nuo kurio puikiausiai „atsiskirs“ fotografuojamasis motyvas, tačiau jei tie, kurie dirba savo darbą, sudarę „linksmą miną“ žiūrės į aparatą — nieko gero iš tokios nuotraukos nebus.Tai trys patarimai, kurie ypač svarbūs fotografuojant kaimo gyvenimą pavaizduojančius motyvus. Štai dar vienas, kuris tinka visiems atvejams. Vaizduodami fotografijoj mūsų kaimą, pasistenkite nefotografuoti tai, kas neigiama, kas negražu. Jei šalia gražaus naujakurio namo riogso aplūžę ratai, juk nebūtina drauge ir juos fotografuoti. Arba jei būrelyje švariai aprengtų vaikų žaidžia vienas nuplyšusiais, nesulopytais rūbais, negi negalima fotografuoti iš tokios padėties, kad tų skylių nesimatytų arba jos kuo mažiausia tesimestų į akis?
KĄ VEIKTI RUGSĖJO MĖNESIO 

PRADŽIOJE?Atrodo, kad rugsėjo mėnesio pradžioje skautas foto mėgėjas maža laiko teturės fotografijai. Mokslo metų pradžioje daug rūpesčių: reikia knygas susipirkti, į darbą „įsitraukti“, su draugais atostogų įspūdžiais pasidalyti, su naujais bičiuliais susipažinti, naujai paskirtų mokytojų būdą „ištirti“ ir kt. Tačiau neatsižvelgiant. į visus tolygius rūpesčius, reikia tikėtis, skautavimo darbai bus ypač uoliai vykdomi. Dalyvavusieji tautinėse stovyklose bus grįžę pilnomis galvomis naujų sumanymų, o tie, kurie šiose stovyklose dalyvauti negalėjo, bus pasiilgę skautiško darbo. Dėl to atrodo, skautiškasis darbas virte užvirs iš pat pirmųjų dienų. Tą postovyklinę nuotaiką ir reikia užfiksuoti. Čia foto mėgėjams plati darbo dirva. Ir tokios, normalų skautišką veikimą vaizduojančios nuotraukos mums labai reikalingos. Reikia jų „Skautų Aido“ puslapiams papuošti ir kitiems mūsų leidiniams pailiustruoti. Stovyklų gyvenimą 

vaizduojančių gerų nuotraukų tikimės turėsią — tautinėse stovyklose fotografavo visi, kas-tik turėjo foto aparatą. Tačiau aukščiau minėtųjų nuotraukų mums labai stinga, o jų taip pat galima padaryti labai žavingų.
PATS LAIKAS RUOŠTI NUO
TRAUKAS FOTO KONKURSUI.„Skautų Aido“ šios vasaros foto konkursui „Mūsų jubiliejinės stovyklos“ nuotraukoms išsiųsti paskutinė diena yra rugsėjo mėn. 30. Prisimindamas seną teisybę, kad ką gali padaryti šiandieną, to neatidėk rytojui, nieko nelaukdamas pradėk ruošti konkursui savo nuotraukas, jei dar to nepadarei. Beatidėliojant į paskutinę dieną dažniausiai taip įvyksta, kad nuotraukos palieka ne- beišsiųstos, nors jų ir būtų tokių gerų, jog tikriausiai būtų buvusios premijuotos.Mat, labai sveika, jei konkursui skirtos nuotraukos pagamintos gauna tam tikrą laiką pagulėti. Pagulėjus lengviau pastebimos klaidos, kurias dažnai dar galima atitaisyti (pvz., padidinti kitokią išpiovą), galima pasitarti su geriau prityrusiais foto mėgėjais, kokias vertėtų siųsti ir t. t.Tik jau būtinai konkurse dalyvauk, nors ir atrodytų, jog labai maža tėra vilčių laimėti premiją. Dažniausiai atsitinka taip, kad premijas laimi tie, kurie mažiausiai tikisi. Nemanyk, kad kiti, kurie konkurse dalyvaus, bus kažkokie „korifėjai“. Drąsa — didelė laimė ir paprastai visur laimi drąsieji. Taigi nebūk per kuklus ir negalvok, kad dar esi „nepriaugęs“ konkurse dalyvauti. Siųsk savo nuotraukas,' o kiek „paaugęs“ esi, tesprendžia konkurso teisėjai.Galimas dalykas, kad apie šį konkursą dar nieko nežinai, nors tautinėse stovyklose fotografavai išsijuosęs? Nebūtų labai nuostabu, jei taip būtų, nes konkurso sąlygos buvo paskelbtos prieš pat stovyklą išėjusiame numeryje, o vykstantiems į stovyklą buvo tiek daug rūpesčių, kad, gal būt, neteko „Skautų Aido“ ir peržiūrėti. Jei taip būtų įvykę, nedidelė bėda — atsiversk 12 numerio 266 puslapį ir ten rasi aiškiai surašytas visas konkurso sąlygas.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

MUSŲ EGZAMINAS
Tautinė stovykla — mūsų egzaminas — jau bai

gėsi. Per 20 mūsų laisvos tėvynės gyvenimo metų 
mes, skautai, dirbome, kaip ir kiti maži tėvynės sū
nūs, dukros. Mūsų vadės ir vadai, būdami įvairūs 
valstybės pareigūnai, rasdavo valandėlių, kuriomis 
atitrūkę nuo savo tiesioginių darbų, užsiimdavo su 
mumis. Jie mums padėjo, ir mes ruošėmės egzami
nui — savo tautinei stovyklai. Dėkui jiems, egza
minų mes išlaikėme. Apie tai sprendžiame iš mus ap
lankiusios visuomenės pasakytų mums pagyrų, ku
rių mes nelaukėme. Bet jie kalbėjo nuoširdžiai. Gir
dėjome ir tokių pasakymų: „Kai tik mano vaikutis 
pradės lankyti mokyklų, niekur kitur neleisiu, kai tik 
į skautus“. Tėveliai - motutės, mes jums dėkingi. 
Mes dėkingi ne tik tiesioginiams savo tėveliams, bet 
ir visiems tėveliams, kurie pažada leisti savo vaiku
čiams būti skautais.

Kas aplankė mūsų stovyklas Pažaislio ar dr. Ba
sanavičiaus šiluose, kiekvienas matė, kad visuose 

mūsų iš samanų, akmenėlių ir kankorėžių išdėstytuo
se paveikslėliuose ir papuošimuose spindėjo ir mūsų 
sielų dalelytės. O kas tai matė, tikrai mus suprato, 
nes visa, kų mes dirbame, dirbame su atsidėjimu, su 
pasitenkinimu. Į darbų mes įliejame ir savo sielos 
krislelių. Ir už tai mūsų darbeliais džiaugiasi didi ir 
maži. O taip dirbti mes išmokome iš savo vadų, ku
rie ne žodžiu, bet pavyzdžiu mus moko.

Neišsenkamo darbštumo ir tėvynės meilės šalti
nio pavyzdžiu mes turime ir savo Šefų, Valstybės 
Prezidentų, A. Smetonų.

Jį seka mūsų vadai, sekame ir mes. Visi mes 
norime tėvynę mylėti taip, kaip jis. Todėl ir tas mū
sų egzaminas — tautinė stovykla — buvo skirtas 
mūsų gražiajai gamtai, mūsų tėvynės garbei. Ir nors 
save girti nedera, bet taip manyti duoda progos vi
suomenės atsiliepimai apie mus. Todėl mes manome 
savo egzaminų išlaikę.

Skruzdžių ir nykštukų karas Ei*“dksn>*ė
(Tęsinys).

16. BELAISVIAI PABĖGA.
Tuo laiku, kai lemiamasis mūšis vyko jau nebe lauke, bet 

pačiame Didžiosios Eglės skruzdėlyne, kai skruzdės, matydamos 
savo pralaimėjimą artėjant, ryžosi kovoti tol, kol bus laisvos 
rankos ir kojos, Senojo Ąžuolo pilies kalėjime sėdėjo keletas už
darytų skruzdžių belaisvių. Kalėjime slinko sunkios ir nera
mios valandos. Belaisviai suprato, kad skruzdės atmuštos nuo 
pilies, suprato, kad nykštukams geriau sekasi ir dėl to jiems 
buvo baisiai neramu. Jie palikti vieni be sargų už storiausių 
geležinių grotų, pilies požemyje. Niekas daugiau čia neateina, 
net nepasirodo, kaip tik kartą į dieną nykštukas atnešąs val
gyti. Sis nykštukas jų kalbinamas, klausiamas nieko neatsako, 
jis tik pro grotas paduoda indą ir pasišalina. Skruzdės nieko 
iš jo neišklausdamos išmoko bendrą pilies nuotaiką skaityti iš 
jo veido. Jo kaskart vis besigiedrijančiame veide belaisviai skai
tė vis naujus nykštukų laimėjimus. Ir- neapsiriko. Nykštukams 
sekėsi puikiausiai, ypač po to, kai iš Didžiosios Pušies atėjo dar 
daugiau pagalbos.

Kur buvus, kur nebuvus, vieną dieną į požemį smalsumo 
viliojama užklysta pilyje gyvenanti skruzdė. Jai parūpo su 
skruzdėmis pasikalbėti — visgi saviškiai.

Ji apsidairė, ar kas nestebi ir atsargiai prislinkusi prie grotų 
šūkterėjo belaisviams. Tie išgirdę pirmą balsą iš laisvės puolėsi 
artyn. Bet pamatę skruzdę apstulpo. Laisvajai skruzdei nera
mu pasidarė, gėda, kad kvietė nykštukus prieš savuosius. Bet 
vėl ėmė ramintis, kad nekalta esanti, nes jos puolusios, o nykš
tukams reikėję gintis.

Belaisviams nuostabu, iš kur toji atsirado. Žiūri vieni į 
kitus ir tiek.

Pagaliau laisvoji skruzdė įsižiūrėjusi į belaisves suklinka: 
— Tėve! — ir puola artyn. Bet šaltos geležies grotos sulaiko ją. 
Iš belaisvių tarpo aukščiau minėtoji senesnioji skruzdė taip pat 
puola ai-tyn: — Vaikeli mano!

Visai netikėtai susitiko tėvas su išvarytuoju iš namų vaiku. 
Per tiek laiko jau ir tėvo širdis atsileido. Dabar jie vienas kitą 
per grotas apsikabino ir verkė. Ašara riedėjo surūdijusia ge
ležimi žemyn, pasiekė grindis ir susisunkė į žemes.

— Vaikeli, atleisk! — prašosi tėvas drebančiu balsu.
— Tėve, nekalbėk, man per skaudu! Tėve, bėk iš čia!
Tėvas parodo didžiausią durų užraktą ir apsiverkia.
Nėra graudesnio dalyko, kaip matyti verkiant seną karį. Jo 

ašaros deginte degina, jo balsas širdį verte veria.
Skruzdė tyliai pakugžda:
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— Tuojau.
Ji apsidairo ar nebuvo stebima ir pasileidžia į viršų. Ten 

jai viskas žinoma, viskas prieinama. Ja visi pasitiki ir nieko 
nuo jos neslepia.

Ji žino, kur yra kalėjimo raktai. Tat nepastebimai juos 
pasiima, paslepia po rūbais ir vėl nusileidžia į požemi.

Dabar ji eina lyg apmirusi. Ji virpa, kaip epušės lapas. 
Jai atrodo, kad ji eina daryti didžiausios piktadarystės.

Ji nesąmoningai prieina prie vartų, įkiša didžiulį raktą į 
spyną, iš visų jėgų pasuka ir spyna prasižioja. Ją nuima, nu
sviedžia į šalį ir vartai veriasi. Jie veriasi girgždėdami, cypda
mi, lyg šaukdami nykštukus. Sulig kiekvienu jų girgžtelėjimu 
krūpčioja širdis. Visų akys ir ausys įtemptos. Nagai paruošti 
beregint pulti bet ką, kas tik galėtų sutrukdyti pabėgimą.

Dabar išlaisvintoja pasistiepusi ant galų pirštų, kad kas 
neišgirstų, pasileido bėgti į dar gilesnius pilies požemius. Čia 
buvo vėsu ir drėgna. Visur dvokė pelėsiais. Bet skruzdės tuo 

nesidomėjo. Jos buvo pasiryžusios ir ugnį ir vandenį perbėgti, 
kad tik išbėgtų iš nelaisvės.

Giliausiame požemyje vadovė sustojo. Vikriai raktų ryšu
lėlyje atrinko vieną raktą ir įkišo jį į sienoje vos įžiūrimą sky
lutę. Sienoje atsivėrė durys. Prieš akis išsižiojo juoda ola, lyg 
baisiausio žvėries nasrai.

Nors nedrąsu belaisviams buvo lysti į ją, bet tai išsigelbė
jimas, tai laisvė.

Sulindo. Ėjo. Ėjo graibydamiesi sienų ir užsimerkę, kad 
akių neišsibadytų. Gelmėse buvo tamsu, kaip maiše.

Po gana ilgo ėjimo vadovė stukterėjo kakta į sieną. Čia 
vėl ji išsiėmė raktus, pirštais apčiupinėdama atrinko vieną raktą, 
grabinėdama sienoje surado skylutę ir atrakino. Durys atsivėrė. 
Jos buvo užmaskuotos žolėmis. Pro žoles matėsi dangus, saulė, 
miškas. Tai buvo tas pats slaptasis urvas, kuriuo anąkart skruz
dė buvo išsiųsta pagalbos kviesti.

Belaisviai paspruko. (B. d.).

IKNYGUą
\ LEf1TYHĖLĖ J

KAIP SVARBU DARBĄ TINKAMAI 
ATLIKTI!

(Keletas minčių dėl vieno informacinio 
leidinio).

Neseniai į mūsų rankas pateko propa
gandinis leidinys anglų kalba, pavadintas 
„Lithuanian Quality Products“. Tai didelio 
formato labai gausiai iliustruotas albumas, 
kurio tikslas pavaizduoti, kur ir kaip ga
minami ir paruošiami eksportui daugiau
sia gabenami į užsienius mūsų žemės ūkio 
gaminiai: mėsos, pieno ir kiti produktai. 
Albumas labai švariai atspausdintas (tai 
rodo, kad anglų spaudos technika gana 
aukšta) kreidiniame popieriuje. Spaudai jį 
paruošė „Maisto“ b-vės atstovas p. Gi
neitis, o išleido tos anglų firmos, kurios 
importuoja iš Lietuvos produktus.

Pavartęs šį albumą pirmiausiai nu
stembi pamatęs, kaip modemiškai įrengtos 
kai kurios mūsų įmonės; kokia didelė pa
žanga mūsų padaryta kai kuriose srityse. 
Mes patys to kažkaip nepastebime, nes 
nevisada turime progų atlankyti savo 
įmones, gauti reikiamų informacijų, o, be 
to, esame įpratę galvoti, kad mes esame 
visose srityse atsilikę nuo kitų ir pas mus 
nieko gera negali būti...

Šioje knygoje be prekybinio pobūdžio 
informacijų yra trumpų žinių apie Lietu
vą, mūsų švietimą, vasarvietes ir kitą. 
Yra nemaža gražių nuotraukų, vaizduo
jančių mūsų šalį ir žmonių gyvenimą. Tai 
ir padidina šios knygos vertę, nes ji pa
sidaro įdomi ne tik prekybininkams, bet 
ir kitiems.

Žinoma, negalima pasakyti, kad knyga 
pasisekusi visu 100% ir nieko nebegalima 
jai prikišti. Yra techniškai nevykusių 
nuotraukų, bet tai ne knygos autoriaus 
kaltė — jam teko naudoti tokias, kokias 
gavo.

Poną Gineitį, paruošusį ir išleidusį šią 
knygą, tenka nuoširdžiai pasveikinti, nes 
šiuo savo darbu mūsų kraštui neabejoti
nai daug patarnaus. Mums,. skautams, ši 
knyga primena dar sykį, kaip labai svar
bu kiekvieną darbą atlikti taip gerai, kaip 
tik begalima esamose sąlygose.

K. Laucius.

ATSIŲSTI PAMINĖTI NAUJI „SAKALO“ 
LEIDINIAI:

VI. Švitrigaila, MAŽASIS KARŽYGIS. 
6 pav. vaidinimas jaunimui, kuriame tik
rovė žavi kaip pasaka, o pasakos elemen
tas tarsi tikras mūsų istorijos fragmentas, 
kuriame didvyriškas jaunuolis išgelbsti 
savo tėvą ir tėviškę — pilį. 96 psl. Iliu
struota premjeros nuotraukomis. Lt 1,50.

Gyd. Ed. Butrimavičius, KAD AUG- 
TUM SVEIKAS. Medicinos mokslo popu- 
liarizacijos, apkrečiamųjų ligų profilakti
kos, bendrosios, individualinės higienos ži
nios jaunimui. Tėvams, mokytojams, vai
kų darželių vedėjoms ši knyga yra geras 
pagelbininkas mokant vaikus saugotis li
gų, skiepijant sveikus įpročius ir teikiant 
žinių apie ligas ir apie jų išvengimą. Šv. 
ministerijos pripažinta tinkama visų mo
kyklų knygynams. 179 psl. Lt 2,50.

Julius Zeyer, TRYS LEGENDOS APIE 
NUKRYŽIUOTĄJĮ. Vertė Vetusius. Tai 
žymaus čekų modernisto rašytojo Prahos, 
Toledo ir Slovakų legendos, parašytos 
intriguojančiai, su mistišku paslaptingu
mu, persunktos stipria religine nuotaika. 
115 psl. Lt 2.

Petras Vaičiūnas, AUKSO GROMATA. 
4 veiksmų pjesė iš istorinio 1863 metų su
kilimo. Veikale ryškiai parodytas bau
džiauninkų vargingas gyvenimas ir lais
vės — aukso gromatos pasiilgimas bei ko
va dėl jos. 214 psl. Lt 3,50. Dail. M. Do
bužinskio viršelis.

Med. dr. R. W. Hynek, KRISTAUS 
KANČIA. Medicininė ir tikybinė studija, 
modeminio medicinos mokslo šviesoje 
pagal Torine esančią Drobulę, atsklei
džianti, remiantis, fotografinėmis nuotrau
komis, Kristaus nukryžiavimą, kančią etc. 
Iliustruota autentiškomis nuotraukomis. 
112 psl. Lt 2.

TETA IŠ AMERIKOS. 3 veiksmų ko
medija. Sulietuvino J. Audronis. Liaudies 
Teatro Nr. 8. Advokato, artisto vaidinan
čio moteriškas roles, amerikonės ir jos 
dukters nuotykiai, kupini juoko ir lengvai 
pastatomi kiekvienoje scenoje. 96 psl. Lt 1.

Gcnzague de Reynold, TRAGIŠKOJI 
EUROPA. Naujųjų laikų revoliucija. Tai 
visam pasauly pagarsėjusio veikalo I dalis, 
kurioje su didele erudicija ir objektyvu
mu autorius peržvelgia Europos gyveni
mą nuo Prancūzų iki Rusų revoliucijos. 
Gyvas stilius ir originalus minčių reiški
mas veikalą daro įdomų ir patrauklų. 
230 psl. Lt 2,50. Jau išspausdinta ir II dalis.

Giovanni Panini. TRAGIZMAI IR VY
RIŠKUMAS. Vertė Vetusius. Su auto
riaus portretu. Tai žymaus šių dienų ita
lų rašytojo beletristiškai parašyti himnai 
humanizmui, inteligencijai, maršai drąsai 
ir tempui, filosofinės pasakos ir lyrinės 
fantazijos. 166 psl. Lt 2.

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS VA
DOVĖLIS su kirčiuotu žodynu. Sudarė A. 
Kalnius, Z. Kuzmickis, J. Talinantas. Ski
riama mokyklai ir visuomenei. Jame yra 
trumpai ir aiškiai išdėstyta visa mūsų ra
šyba: balsių rašymas, žodžių rašymas sky
rium ir kartu, didžiųjų raidžių, svetimy
bių, aukštų pareigūnų vietų rašymas ir k. 
Žodyne yra apie 8.000 sukirčiuotų žo
džių. 224 psl. Lt 2,50.

Laisvės kovų dramos. I. St. 
Lauciaus SIGNALAS. 4 veiksmų drama, 
kurioje vaizduojama lietuvių partizanų 
kovos su raudonarmiečiais, raudonųjų ko
misarų šeimininkavimas ir jo finalas. 160 
psl. Lt 2.

H. J. Dovydaičio GELEŽINIS TRE
JETAS. 4 v. drama iš Liet, nepriklauso
mybės kovų Augustavo apylinkėse. Vei
kale iškeliama fronto karių draugiškumas, 
pasiaukojimas ir vietos gyventojų nuotai
ka, sulaukus savo tautiečių. 152 psl. Lt 2.

III. Eduardo Žilio NEPRAŠYTI SVE
ČIAI. 3 v. niesė iš kovų su bermontinin
kais. Joje pavaizduotas ramus ūkininkų 
gyvenimas ir atėjūnai rekvizitoriai, kurių 
tarpe iškeltas simpatiškas Mažosios Lietu
vos lietuvis.

Visi šie 3 veikalai kariuomenės spau
dos ir švietimo skyriaus dramos konkurse 
premijuoti. Su valst. teatro rėžis. Daugu
viečio nurodymais vaidintojams ir dail. 
Žuko dekoracijų eskizais.

Lew Wallace, BEN-HURAS. Kristaus 
laikų apysaka. I tomas. Išvertė ir komen
tarus parašė F. Neveravičius. Iliustruota 
kino filmos pastatymo nuotraukom, krei
diniame popieriuje. „Jaunimo Biblioteka“ 
Nr. 2. 264 psl. Kaina Lt 2,50.

Šią Kristaus laikus vaizduojančią apy
saką XIX a. ‘pabaigoje parašė Amerikos 
kariuomenės generolas protestantas, tačiau 
knyga turėjo didžiausį pasisekimą ir ka
talikų, ir kitų konfesijų, ir nereligingų 
žmonių tarpe. Apysakos vyriausio veikėjo 
karžygiškumas ir, apskritai, viso veikalo 
kilni dvasia Ben-Hurą iškelia pirmon visų 
panašių veikalų vieton. Šimtai vertimų į 
daugelį kalbų, kino filmos pastatymai ro
do ne tik šio veikalo vertę, bet ir milži
nišką populiarumą. Apysakos netrukus iš
eina dar 2 tomai.
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Mes
su daina

VASARĖLĖ.
Žodžiai K. Kymantaitės.
Muzika V. Kuprevičiaus.

2. Saulei dainą uždainavom 
Ir stovyklon išžygiavom

Lia, lia, lia...
3. Per kiemelį kai mes ėjom 

Draugas Margis mus lydėjo
Au, au, au—

4. Ak drauge ir aš žygiuočiau 
Jei kiemelį kas saugotų

Au, au, au...

5. O prie pieno puodynėlės 
Snaudė rainas katinėlis

Miau, miau, miau...
6. Ak ir aš drauge žygiuočiau 

Jei pienelio nenustočiau
Miau, miau, miau...

7. Žalią kūdrą mes priėjom 
Ir štai varlės sukvakėjo

Kva, kva, kva...

8. Jei buožgalviai pakvaksėtų 
Varlės skautelius lydėtų

Kva, kva, kva...
9. Kai į girią atkeliavom 

Gegužėlė užkukavo
Ku, ku, ku...

10. Nuo lietaus aš jus saugosiu 
Jum laimužę iškukuosiu 

Ku, ku, ku...

MIK

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.
DVIEJŲ KONKURSŲ UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 11 (22).
Naudodamiesi aritmetikos veiksmais ir 

penkiom trejukėm galime parašyti šiuo 
būdu 100:

33x3+»/»=100.
Kokiu būdu galima taip pat penkiom 

trejukėm parašyti 10?
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 12(23).
Akabo iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) baldas, 4) uostas 
prie Hamburgo, 5) moters vardas, 8) gy
vulys, 11) karaliai turi, 12) kovos vieta.

Gulsčiai: 2) Girnų vadas, 3) pasoga, 6) 
paukštis, 7) tarpas, 9) Azijos miestas, 10) 
prekės vertė, 11) pramoga, (kilm. linksn. 
vnsk.), 13) europietė.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 13(24).
Aušroko iš Kauno.

Vietoj skaičių įstatykit raides ir gau
kit šiuos žodžius:

1234567897 — mūsų kalbininkas.
1) 15 627 — vyro vardas,
2) 828427 — kūno dalis,
3) 426827 — ginklas,
4) 7282427 — paukštis,
5) 9 627 — Europos upė,
6) 493912 — Afrikos kraštas,
7) 358727 — sportas,
8) 12827 — Azijos gyvulys,
9) 24326912 — Europos valstybė.

Vienodi skaičiai — vienodos raidės.
Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 14(25).
A. Bilevičiaus iš Šiaulių.

Šaradė.
Jei jų daug turėsiu, 
Visur važiuot galėsiu.
O jei dvasiškį pamatyt norėsiu,
Tik dvi raides pakeist turėsiu.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 15 (26).

O. Akabo iš Kauno.
Šaradė.

Vyro vardui dvi raides mainysi, 
Plėšrų žvėrį pamatysi.

Užd. vrt. 1 tašku.
„SK. A“ NR. NR. 13 — 14 UŽDAVINIŲ 

SPRENDIMAI.
. ” ~ * Užd? nr. 6(17).

Mūsų stovykla.
Užd. nr. 7(18).

Traukiniui atėjus į stotį ir sustojus, 
vagonų sujungimai būna įtempti. Jei 

garvežys tokiame stovy pradės važiuoti 
pirmyn, tai jam reikės visus vagonus iš
syk pajudinti, o prie didelio pakrovimo 
tas yra neįmanoma padaryti. Kad garve
žys lengviau galėtų vagonus patraukti, 
turi pirma juos pastumti atgal, o jau vė
liau traukti vagonus vieną po kito, nes jų 
sujungimai būna neįtempti. Tą patį daro 
ir vežikas: jis pirma pavaro arklį, o vė
liau, kai jau vežimas juda, pats į jį įšoka. 
Taip darydamas palengvina arkliui išju
dinti vežimą iš vietos, nes vežimo svoris 
be žmogaus yra mažesnis.

Užd. nr. 8 (19).
Miškas, Mikas.
Užd. nr. 9(20).

Stačiai: 1) kalvis, 2) italas, 3) pėsčias, 
4) smalkės, 5) arklys, 6) kaltas.

Gulsčiai: 3) Povilas, 6) kaklas, 7) gar
sas, 8) stalas, 9) Estija, 10) sakalas.

Užd. nr. 10 (21).
Vienas, iena.

„SUK GALVĄ“ SKYRIAUS DVIEJŲ 
KONKURSŲ UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAI

Už uždavinius nr. nr. ’1 (12) — 5 (16) 
gavo: >

6 taškus: A. Strdzdas, A. Liesis, B. 
Rainys, E. Genrikas, J. Balčiūnaitė, V. 
Petraitis, V. Paragis, A. Grigalionis (Ry
ga), K. Bėkšta, A. Vaščiūnas, Len-ju iš 
Alytaus, E. Martyšius, Mindaugietis, Ba
landis iš Klaipėdos, S. Pileckaitė, V. Jur
gelevičius.

5 taškus: A. Bilevičius, B. Gurklys, V. 
Puodžiūnas, J. Galūzas.

4 taškus: R. Lazerzonas, E. Canderis.
3 taškus: J. Svideravičius.

UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAMS.

Šiais uždaviniais baigiamas uždavinių 
sprendimo garbės konkursas. Po šių už
davinių paaiškės konkurso laimėtojai, ku
rių fotografijos bus įdėtos į „Sk. Aidą“.

Kitas uždavinių sprendimo konkursas, 
kuris prasidėjo nuo užd. nr. nr. 1 (12), 
baigsis kiek vėliau.

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