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TEPAJUNTA JUBILIEJINIUS METUS VISI!
Jauniesiems „Skautų Aido“ skaitytojams buvome nu

matę neduoti priedo — albumo „Mūsų gyvenimas vaiz
duose“, nes jis vertinamas tiek pat, kiek jiems kaštuoja 
metinė prenumerata. Paskiau, persvarstę šį reikalą, nuta
rėme duoti priedą ir jauniesiems skaitytojams — tepajunta, 
kad gyvename jubiliejinius metus visi „Skauto Aido“ skai
tytojai!

Visiems prenumeratoriams, kurių prenumeratos mo
kestį administracija yra gavusi, priedas yra išsiuntinėtas. 
Keliolika grįžo atgal, nes adresatai buvo išsikėlę gyventi 
kitur. Kas yra sumokėjęs pinigus ir nepakeitęs gyvenamo
sios vietos ir negavo priedo, prašomas pirmiausiai pasitei
rauti pas platintoją, pas kurį laikraštį užsisakė, kada jis iš
siuntė pinigus, o tik po to į administraciją, kuri aiškins, 
kodėl pinigų negavo arba, jei bus gavusi, kodėl paštas pre
numeratoriui priedo neįteikė.

NEATSILYGINUSIEMS PLATINTOJAMS.
Yra platintojų, kurie iki šiol vistik su administracija 

dar neatsilygino už išplatintą laikraštį, nors ir buvo išsiun
tinėti paraginimai dar prieš vasaros atostogas. Tokius pla
tintojus prašome neatidėliojant atsilyginti, nes mums pi
nigai, ypač į metų pabaigą, labai reikalingi. Mes taip pat 
daug kam esame skolingi. Atsiskaityti visus prašome vė
liausiai iki š. m. spalių mėn. 10 d. Jei kas iki to laiko ne
atsiskaitytų, prašysime tuntininkus mums šiame reikale pa
dėti.

SKOLINGIEMS PRENUMERATORIAMS.
Neatsilyginusieji platintojai turi nemalonumų, o mes 

nereikalingų išlaidų raginti juos atsiskaityti. O kodėl jie 
neatsilygina? Daugiausia dėl jūsų apsileidimo — neatsi- 
skaitymo su platintoju. Kas esate skolingi, nieko nelauk
dami neškite priklausančius pinigus platintojui.

FOTO KONKURSO PABAIGA JAU ČIA PAT!
Paskutinė diena išsiųsti nuotraukas foto konkursui 

„Mūsų jubiliejinės stovyklos“ yra rugsėjo mėn. 30 d. Nie
ko nelaukdami pradėkite ruošti nuotraukas šiam konkursui 
atsimindami dėsnį, kad niekuomet nereikia atidėti rytojui 
to, ką gali padaryti šiandieną. Konkurso sąlygos yra pa
skelbtos „Skautų Aido“ Nr. 12, 266 puslapy. Šiam konkur
sui skiriama labai vertingų premijų. Viena premija yra 
168 litų vertės foto aparatas. Premijų sąrašą paskelbsime 
kitame numery.

VISIEMS, KURIE LAIKRAŠČIO NEGAUNA.
Kaikuriems prenumeratoriams siunčiamas laikraštis 

grįžta atgal, nes jie išsikėlė gyventi kitur ir administracijai 
nepranešė naujo adreso. Išsikėlus gyventi kitur reikia 
tuojau pranešti administracijai naują adresą, sykiu nu
rodant tą, kuriuo iki šiol laikraštis siunčiamas. Tai pa
daręs kiekvienas tvarkingai gaus laikrašti.

Siame numery rasi:
Psl.

Respublikos Prezidento kalbą tautos šventės 
proga ............................   327
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•, Dirbti tėvynei, lygu dirbti sau. • Žuvęs miestas.
• Teorija ir praktika. • Kaip atrodo europiečiui Ame
rika pirmą syk į ją patekus. • Sąžiningas ligi mirties. • 
Foto mėgėjų skyrelis.

ARTIMIAUSIOJE ATEITYJE SPAUSDINSIME.

• Latvių tautinės stovyklos aprašymo pabaigą. ♦
• Įdomius įspūdžius iš ekskursijos į pajūri su užsieniečiais 
skautais. • Rašinį pavadinimu „Šių laikų Mafekingas“.
• Geriausio tautinės stovyklos aprašymo konkurso sąly
gas. • Kaip atrodo Amerikos Lietuva. • Straipsnį, ku
riame gvildenama, ar tinka skautybė šiems laikams. • 
Gražų apsakymėlį. • Kitokių įvairių rašinių, kuriuos čia 
nurodyti sunku.

VIRŠELYJE: Vienas iš tautinės skaučių stovyklos papuošimų. A. Laučienės nuotr.
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RŪPINKIMĖS, KAD APIE MUSŲ DABARTĮ ATEINAN
ČIOS KARTOS PASAKYTŲ, JOG JI BUVO GARBINGA

RESPUBLIKOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS KALBA, PASAKYTA RUGSĖJO 8 D. PER KARIUO
MENĖS PARADĄ.

Praėjusio vasario 16 diena buvo mūsų Tautos iškil
mingai atšvęsta, kaip diena, kurią Lietuvos Taryba Vil
niuje, Gedimino sostinėje, kur Įsikūrė lietuvių atgimimo 
židinys, prieš 20 metų paskelbė Lietuvą nepriklausoma 
atsikūrusia valstybe. Po tos vasario iškilmės Įvairiose 
vietose ir Įvairiomis progomis mūsų tėvynainiai džiūgau
dami minėjo tą didžią laisvės apsisprendimo sukakti. 
Šiandien, rugsėjo 8 dieną, švenčiame antrą tautos šventę, 
įsteigtą Vytauto Didžiojo metais ir skirtą garbingai pra
eičiai atsiminti. Dvidešimties metų laisvos, atgimusios 
Lietuvos tarpas yra tokios praeities dalis, dar labai arti 
tebejaučiama ir susilaukusi visų mūsų ypatingo dėmesio.

Vytautas Didysis buvo genialus lietuvių tautos vadas 
ir karys. Su jo vardu rišama ir senovės Lietuvos didybė. 
Jis mums paliko išmėgintą tiesos dėsnį, kad šalies laisvė 
įgijama, apsaugojama ir apginama kalaviju. Taigi šian
dien mes reiškiame pagarbą lietuvių ginklo galiai, kūru
siai didingą jų praeitį, grąžinusiai jiems laisvę ir saugo
jančiai jų laimingą ateiti. Žinodami, jog kariuomenė yra 

tikriausias gimtojo krašto nepriklausomybės laidas, mes ją 
mylime ir ją visur užjaučiame. Tą meilę sutvirtino ir dos
nus mūsų visuomenės aukojimas Ginklų Fondui.

Šios šventės iškilmę didina savo dalyvavimu mūsų sa

vanoriai kūrėjai. Mes itin džiaugiamės turį progos pama
tyti juos šią valandą su kariuomene ir šauliais šioje aikš
tėje žygiuojant. Mūsų laisvoji Tėvynė sparčiai žengia ge

rovės keliais. Žymus ir mūsų ginklo pajėgos ūgis. Sava 

vidurinė ir aukštoji karo mokykla yra paruošusi aktyviai 
tarnybai ir atsargai eilę jaunų karininkų. Įvedus priver
čiamą visuotinį jaunuomenės prieauglio mokymą, gaunami 
šviesesni kareiviai. Kariškai apmokytų vyrų susidarė aps
tinga atsarga. Ir mūsų krašto apginklavimas nuolat gerėja.

Tokia mūsų kariuomenės pažanga džiugina mus visus 
ir ypatingai savanorius kūrėjus, galinčius geriausiai paly
ginti, kokia ji anuomet buvo ir kokia yra dabar.

Daugumas kareivių negalite atsiminti nepriklausomy
bės kovų, nes jūs dar maži vaikai tuomet tebebuvote. To
dėl laimingi esate šiandien, matydami čia aikštėje savano
rius, savo žygiais pelniusius Lietuvos ginklui garbę. Jums 
lieka pareiga aukštai ją laikyti ir ją didinti savo rimtu ka
riniu pasiruošimu. Nepamirškime, kad stipresnį ir pavojus 
mažiau teliečia.

Kiekviena dabartis tampa praeitimi. Rūpinkimės, kad 
apie ją mūsų būsimos kartos galėtų pasakyti, jog ji buvo 
garbinga.

Sveikinu kariuomenę, šaulius ir savanorius kūrėjus, 
sveikinu Vytauto Didžiojo ordino kavalierius ir linkiu, kad 
šie sukaktiniai metai, atgaivinę mūsų atmintyje garbingų 
tautos vadavimo žygių paveikslą, būtų visiems pastiprini
mas tikėjimo, kad mūsų Tėvynės rytojus yra galimas dar 
gražesnis ir kad bus ilgainiui jos pasiekta, ko ligšiol nebuvo 
įstengta pasiekti.

VĖl SIENCSE
♦

Šiuo metu prasidėjo darbas visose mokyklose. 
Moksleivija, per vasarą buvusi plačiai išsklidusi vi
suose Lietuvos kampeliuose, dabar jau sėdi mokyk
loje.

Susirinkom kupini gražiausią vasaros įspūdžių. 
Štai namai, kelionės, iškylos, moksleivių stovyklos, 
didžiosios jubiliejinės skaučių ir skautų stovyklos, 
tautinė olimpijada, vietinės šventės ir t. t. — vasaros 
programa, kuria labai domėjosi ir moksleivija. Kas 
žiemą buvo tinkamai dirbęs ir pavasarį mokslo reika
lus sėkmingai užbaigęs, tas turėjo gerą vasarą ir da
bar džiaugsminga širdimi grįžta į mokyklą.

Mokslo metų pradžia yra juk didelis įvykis ne 
tik patiems moksleiviams ir jų mokytojams, kurie 
taip ankštai su mokykla susiję, bet ir mokinių tėvams, 
artimiesiems ir visai tautai.

Mokinių pareigos paprastos: gerai mokytis, kad 
sėkmingai baigtų mokyklą. Bet kaip nevienodai tas 
pareigas mokiniai supranta ir vykdo. Vieni stropūs, 
darbštūs, tvarkingi ir visada mokymosi darbui visa 
širdimi atsidavę, tuo tarpu kiti vos vos išsilaiko mo
kinio rėmuose, lyg pakarę nuo j u kuo greičiausiai 
atitrūkti, į mokymąsi žiūrėdami lyg į kokią pabaisą 
ar nemalonumą, užkartą jiems slėgti.

Laimingi vaikai, kurie gali gauti mokslo. Nors 
mūsų krašto žmonės seniai brangina mokslą, tą žmo

nijos šviesą, bet ne visi yra tokie laimingi, ypač buvo 
seniau, kad galėtų siekti mokslo jėgos. Šiandien 
mokslas labiau prieinamas; daugiau jaunimo randa 
būdų mokytis. Ir į mokyklas tų išrinktųjų prisirenka 
vis daugiau. Tarp jų, žinoma, yra tikrai išrinktųjų, 
kurie žino, ko čia ateina ir nori tą progą sunaudoti 
savo gyvenimo laimei, ir yra „išrinktųjų“, kurie ne- 
pasiryžę mokslo pagalba kurti sau šviesesnę ateitį.

Mes sveikiname jus, susirinkusius. O sveikinda
mi, linkime savo — moksleivių — pareigas atlikti są
žiningiausiai, kad būtumėt laimingi patys ir savo lai
me džiugintumėt savo tėvus, artimuosius ir moky
tojus.

Jums linkime ne tik gerai mokytis, bet ir gerai 
elgtis, savo moksleivišką aplinką, savo bičiuliškąjį 
tarpą mokyklose ir už jų sienų sudaryti gražų, kultū
ringą, taurų. Jūsų pačių bendravimas, jūsų santy
kių kilnumas, jūsų elgesio kultūringumas ir viso gy
venimo taurumas jums yra ne mažiau svarbūs, kaip 
ir geras mokymasis. Lietuvai reikia žmonių ne tik 
su didelėm galvom, prikimštom mokslo žinių, jai rei
kia žmonių su tauriom širdim, grynom sąžinėm, šva
riom rankom ir linksmais veidais.

Moksleivis yra inteligentas, arba artimiausiu lai
ku juo bus, džentelmenas — vadinas, žmogus geriau
sių ypatybių, didžiausios moralinės vertės.
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Kad moksleiviai būtų tobuli ir gerai auklėtus!, 
rūpinasi ir jų mokytojai, ir jų artimieji, ir, pagaliau, 
mūsų skautiškasis sąjūdis. Mums visiems ne vis vien, 
kaip moksleivijai sekasi ir kokia ji yra. Visa tauta 
jąja rūpinasi ir jai skiria svarbią vietą.

Skautybė specialiai rūpinasi tuo, ko moksleivija 
negauna arba mažai gauna mokykloje. Mokykla jau 
apsčiai teikia mokslo žinių, gerai moko ir tinkamai 
fiziniai lavina. Yra sričių, kur moksleivijos ugdymusi 
papildo skautybė: ji sudaro sveiką aplinką, labiau su
domina savęs auklėjimu, įtraukia į gamtos gyvenimą, 
duoda įvairių progų lavintis vadovauti, parenka būdų 
ir priemonių išmokti daug įvairių naudingų dalykų 
ir specialiai lavina dirbti, įkvepia noro dirbti kitų ge
rovei, rūpintis kitų laime ir padėti kitiems. Tie visi 

ir daugelis kitų dalykų, kuriais dabar rūpinasi skau
tiškasis sąjūdis, yra nepaprastai reikšmingi visam 
tajitos gyvenimui. Patys skautai ir skautės, būdami 
moksleiviai ar mokytojai, tiesioginiai veikia visą 
moksleivijos aplinką ir ją skautina.

Mūsų sąjūdis, būdamas kontakte su moksleivija, 
vadinamu tautos žiedu, yra išėjęs didelės ateities ke
lią ir savo veiklos svarba tapęs vienu žymiausiu mūsų 
tautinio auklėjimo sąjūdžiu, kuris turi visos tautos 
pasitikėjimą.

Daugelis moksleivių yra skautai. Tegu jie pir
mieji būna gerųjų mokyklinės jaunuomenės sluogs- 
nių sudėtyje.

Laimingų mokslo metų! B. J.

UIAKIMS IASK<tlL ♦
NAUJŲ DARBO METŲ ANGOJE.

Nors „Skautų Aido“ metai prasi
deda drauge su kalendoriniais me
tais, tačiau mokslo metų pradžia ir 
pabaiga laikraščio tvarkymo darbui 
turi nemažos įtakos. Mokslo me
tams pasibaigus, per vasaros atosto
gas, ir „Skautų Aidas“ gali trupu
čiuką „atsikvėpti“: rečiau bepasiro- 
do, turinys lieka „lengvesnis“. Ben
dradarbiai per vasarą maža beatsiun- 
čia rašinių, korespondencijų labai re
tai begauname. Žodžiu, atostogauja 
visi.

Sykiu su mokslo metais atsiran
da redakcijai naujų rūpesčių, nes vi
soje organizacijoje užverda gyvas 
darbas. Pradedami vykdyti seni su
manymai, planuojami nauji darbai. 
„Skautų Aidas“ turi eiti viso šio ju
dėjimo priekyje. Dėl to jį tvarkan
tiems žmonės ir padidėja rūpesčių ir 
darbo. Redakcijos pastogėje taip 
pat prasideda darbymetė.

Visi mes bendromis jėgomis ku
riame skaistesnę savo organizacijos 
ateitį, o „Skautų Aidas“ visų mūsų 
sumanymus, pasiryžimus subendri
na, paskelbia visiems, padeda išsi
aiškinti, pasikeisti mintimis. Per 
vasarą pailsėjome, turėjome progos 
žvilgterėti į savo nueitą ir eisimą 
kelią lyg ir iš toliau. Pamatėme 
daugelį klaidų, kurių dirbdami nepa
stebėdavome, ir ne vieno mintyse 
susikristalizavo nauji sumanymai.

Dėl to dabar, kada vėl visi grįžtame 
į normalinį darbą, mes kviečiame vi
sus į talką „Skautų Aidui“. Visi 
senieji bendradarbiai kviečiami ra
šyti, kaip ir anksčiau kad rašinėda
vo. Kiekvienas naujas bendradar
bis bus nuoširdžiai sveikinamas, už 
kiekvieną naują mintį, kaip laikraštį 
patobulinti ar mūsų sąjungos darbą 
pagyvinti, būsime nuoširdžiai dė
kingi.

Tiems laikraščio skaitytojams, ku
rie laikraštyje nebendradarbiauja,* 
primename, kad ir jų laukia nemaža 
darbų. Jau visai baigiasi galvosū

kių konkursas, rugsėjo mėnesio tris
dešimtoji yra paskutinė diena išsiųs
ti nuotraukas foto konkursui „Mūsų 
jubiliejinės stovyklos“. Netrukus 
paskelbsime konkurso tautinėms sto
vykloms aprašyti sąlygas. Taip pat 
dar šiemet įvyks ideologinio turinio 
rašinio duota tema ir skautiškų ap-

= ĮSIDĖMĖTINI ĮVYKIAI =
JUBILIEJ1NĖ TAUTOS ŠVENTĖ.

Tautos šventė, kuria buvo lyg ir už
baigtos 20 metų nepriklausomybės su
kakčių minėjimo didžiosios iškilmės, 
šiemet visoje Lietuvoje buvo švenčia
ma su ypatingai pakilusia nuotaika. 
Ypač didelės iškilmės įvyko Kaune. 
Karo aeredrome, kur vyko ši šventė, 
buvo prisirinkę tiek daug žmonių, kiek 
niekada tautos šventės metu ten nebu
vo buvę. Nuo pat ankstaus ryto kau
niečiai visais keliais plaukte plaukė į 
aerodromą. Ir suplaukė minių minios.

Ir susirinkusieji nenusivylė. Čia 
pamatė tokį didelį ir įspūdingą kariuo
menės paradą, kokio iki šiol dar nebu
vo matę. Čia visi pamatė, kokia tvar
kinga, drausminga yra mūsų kariuo
menė ir kokių modernių turi ginklų. 
Ypatingai efektingą įspūdį žiūrovams 
sudarė paraduoją raiteliai, kurių čia, 
buvo net trys pulkai. Jie prajojo pilna 
zovada, puikiai valdydami iš visų jė
gų pirmyn pasinešusius arklius. Rai
teliai, tartum, simbolizavo visos mūsų 
kariuomenės pasiryžimą iš visų jėgų 
mestis į kovą už tėvynę.

Jei 1919—20 metais pamačius api
plyšusius, prastai ginkluotus savano
rius verždavosi džiaugsmo ašaros, kad 
turime savo kariuomenę, tai vakar 
daug kam sunku buvo jas sulaikyti iš 
džiaugsmo, kad mūsų kariuomenė taip 
toli pažengė. Tačiau sykiu reikia ne
pamiršti, kad ir priešai nebe tokie, ko
kie buvo anais laikais. Jie dar geriau 
ginkluoti. Dėl to visi turime dar la
biau įtempti savo jėgas tame darbe, 
kurį dirbame ruošdamiesi ginti savo 

sakymėlių konkursas. Be to, reikia 
paskubėti paišyti „Skautų Aido“ vir
šelius, kurių konkursas buvo pa
skelbtas šį pavasarį, o vėliau, skaity
tojams prašant, pratęstas iki rudens.

Taigi darbo visiems yra per akis. 
Laikas jį pradėti dirbti skautišku at
sidėjimu.

krašto nepriklausomymę nuo visų, kas 
į ją drįstų kėsintis.

SAVANORIŲ KONGRESAS.

Tai buvo antras visiems, o ypač 
mums, jauniesiems, įsidėmėtinas įvy
kis. Pirmą syk po 20 metų susirinko 
į Kauną didelė dalis tų, kurie iškovojo 
Lietuvai laisvę. Suplaukė čia į Kau
ną per šešis tūkstančius savanorių, kad 
galėtų pasigrožėti nepriklausomo gy
venimo metų laimėjimais ir paskelbti 
jaunajai kartai, jog savanorių didžiau
sias troškimas yra, kad „amžinai lais
va Lietuva būtų visų lietuvių aukš
čiausias siekimas ir saugotų Ją,- kaip 
didžiausią brangenybę, visa tęstinė lie
tuvių tauta“*).

Jaudinantis buvo vaizdas, kai tautos 
šventės iškilmių parade Kaune žygia
vo savanoriai. Prieš žiūrovų akis atsi
stojo visa Lietuva. Visus čia galėjo ma
tyti: ūkininkus, darbininkus, valdinin
kus, tarnautojus, aktyvios tarnybos ka
rius. Inteligentas ėjo šalia darbininko, 
ūkininkas žygiavo greta su valdininku. 
Vieni jau gyvenimo naštos palenkti, 
kiti energingi, stiprūs, lyg ir anais lai
kais. Visi rimti, pasiryžę. Matydamas 
juos negalėjai abejoti, kad ir šiandie
ną, jei Lietuvos laisvei gręstų pavojus, 
daugumas buvusiųjų savanorių vėl 
atsidurtų savo noru pirmosiose kovo
tojų už nepriklausomybę eilėse.

Savanoriai mums, jauniesiems, turi 
būti geriausias gyvas pavyzdys, kaip 
reikia mylėti savo Tėvynę.

*) Iš savanorių testamento, paskelbto 
1938.IX.7 prie Nežinomojo Kareivio kapo.
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„LIETUVA“
Kai pajutau vienoje kišenėje bro

lio parūpintos svetimos valiutos 
pluoštą, o kitoj—ačiū vyr. vadijai,— 
užsienio pasą, jaučiausi nepaprastai 
patenkintas, nes tai buvo mano lai
mingos kelionės į Švedijos skautų 
stovyklą Tullgarne garantijos. Bro
lijos vadovybės žodžiais, mano prie- 
telius Jonas Monkevičius ir aš būsi
me atstovais. Rodysime švedams, 
kaip lietuviai skautai atrodo, ką gali. 
Atseit, stebinsime švedus, o gal ir 
pasaulį.

Taip dalykams vykstant, apkrau
tas reikmenėmis ir ryšuliais, kaip 
italo asilas, atsidūriau stoty. Dar iš 
jaunų dienų žinojau, jog atstovus 
užsienin išleidžia su didele „pompa“, 
tai, logiškai galvojant, atrodė, kad ir 
mane turėtų „pompastiškai“ išleisti. 
Taigi vaikštau stoties perone ir dai
rausi, kur čia skautų daliniai išleis
tuvių ceremonijai. Nėra. Einu vienas 
ieškotis vagono, nes mano Jonas jau 
buvo iškūręs ir aš turėjau važiuoti 
vienas. Prie vagono stovi aiškus už
rašas: Virbalis — Kaunas — Ryga. 
Čia ir kraustaus. Prieš pat išvažiuo
jant pasižiūriu į tuščią Kauno pero
ną ir galvoju: „Vadinasi, neišleido, 
bet nėra ko ir norėti: juk atostogos, 
šilta, o, be to, ir jie žmonės, tur būt, 
ceremonijas nukėlė grįžimui“...

** *
Greitasis traukinys nerodė jokio 

nuovargio ir pašėlusiu greičiu spau
dė per lietuvišką ir latvišką žemę. 
Netoli Rygos sužinojau, jog mūsų 
traukinys vėluoja ir aš toliau važiuo
ti negalėsiu, nes visi traukiniai jau 
bus išėję. Blogai: naktį ir dar sve
timame mieste, kur pasidėti.

Jau Ryga. Žiburių jūra; jie atsi- 
spindėdami Dauguvoj gana efektin
gai atrodo. Išsiritęs į stotį radau Jo
ną, tik, deja, ne tą prietelių, su ku
riuo turėjau važiuoti į Švediją. Aš 
jam tuoj dėstau reikalą išvažiuoti į 
Lielupę, Latvijos skautų stovyklon, 
kur turėjau rasti „savo“ Joną ir vi
sus lietuvius. Mulokų Jonas (mūsų 
stovyklos inžinierius), „senas Rygos 
vilkas“ (nors joje tik antra diena), 
atvirai sako: „Nieko nebus, broli, 
reikės viešbuty nakvoti: paskutinis 
traukinys išėjęs 1 vai.“. Aš tuoj čiupt 
už laikrodžio... Žiūriu — pas mane 
aiškiai rodo 0,35 vai. Aš prie ausies 
— eina, net gerai eina, lygiai kaip 
mano dėdės senoji akselinė. Ir kišu 
savo laikrodį Joneliui panosėn. „Še, 
žiūrėk“, ir dūmiau kuogreičiau prie 
kasos. O jis? Jis juokiasi ir sako:

Pasktn. M. Naujokaitis.

ŠVEDIJOJ
„Bene, broli, nežinai, kad Rygoj laik
rodžiai visa valanda pirmyn eina. 
Štai, žiūrėk, stoties didysis laikrodis 
kiek rodo. Nutilau, tik dabar prisi
miniau, kad senovėje dar ir mane 
mokė tokių gamtos „prajovų“.

*
* *

Kitą dieną išlandžioję Rygą, ir nie
ko, be didelio ir gražaus turgaus, ne
pamatę išspaudėme į Lielupę. Tuo
jau į savo „respubliką“, kur gera, 
kaip tikroj Lietuvoj. Pavaišinti 
tikrai lietuviško „ūkio ministerio“ iš
ėjome pasižiūrėti latvių tautinės sto
vyklos, kurioje belandžiodamas su
radau ir „savo“ Joną.

Netikėtai sužinojome, jog garlai
viuose Švedijon važiuoti nėra vietos. 
Kas daryti? Bet brolijos vadas, kuris 
čia buvo, klaustuką greit pašalino. 
Jis susitarė su Prancūzijos katalikais 
skautais, važiuojančiais aplink Bal
tiją Švedijon, kad pastarieji paimtų 
ir mudu kartu.

Sužinoję šią linksmą naujieną mu
du su Jonu apstulbome. Pamatyti vi
są Pabaltijį — pasakiška! Tuojau 
prisistatėme prancūzų vadovybei. 
„Malonu, malonu, tik viena sąlyga“, 
— sako markizas de Franclieu. Mu
du nusiminėm. „Na, jau su sąlygom 
pradėjo, tai bus blogai“. Pakeliu akis 
pamatyti rūkščios veido „spalvos“, 
bet malonus markizas tik šypsos ir 
sako: „Turite būti visada linksmi“. 
Aš iš džiaugsmo lietuviškai kreste
lėjau ištiestą markizo ranką, ir jis 
tuoj pačiupinėjęs mano raumenis pa
sakė, jog daugiau vengsiąs sveikin
tis... Susitariame vakare susitikti 
Rygos geležinkelių stoty, o iš ten — 
tolyn.

Tokį tai Šefo atvaizdą Kauno Šančių tun
to skautai buvo padarę tautinėje stovyk
loje ant žemės. K. Pažėros nuotr.

*
* *

Patekome į tokį jau prastą vagoną, 
kad net stebėjomės, jog jis greitajam 
traukiniui naudojamas. Visą kelią 
ligi pat Talino nežmoniškai kratė, 
na ir, be to, dar taip dulkėjo, kaip 
žirnius kuliant. Mūsų malonūs pran
cūziukai susiraitė ir „duoda į akį“. 
Aš naudojaus proga pažinti žmones. 
Kalbėjau su latviu, šis buvo nuošir
dus, atjautė mūsų lietuviškus vargus 
dėl Vilniaus. Čia pat buvau užkal
bintas vienos gana simpatiškai atro
dančios ponios. Labai susidomėjus 
klausinėjo apie Lietuvą. Ir tik išlip
dama pasisakė esanti lenkė... Aš net 
išsižiojau, prisiminęs, kad ji vis dėl
to galėjo pasakyti, jog lenkai tikrai 
Lietuvai skriaudą yra padarę.

Estijos žemės — visai kaip savos. 
Ar pažiūrėsi Valkoj, ar savoj Mari
jampolėj, visai veik taip pat. Aplen
kę senąjį Tartų bildėjom į Taliną. 
Stoty belaukią keletas estų skautų 
vadų ir Prancūzijos atstovybės tar
nautojas. Mus tuoj nugabena į pran
cūzų institutą. Čia apsivalom nuo 
visokių žemiškų purvų. Užkandžiai 
ir mažutis miesto vizitavimas. Popie
čiu vykstame į Prancūzijos pasiunti
nybę. Malonūs prancūzų skautų va
dovai suteikia mums didelę garbę 
pakvietę kartu. Pasiuntinys labai 
vaišingai priima savo tautiečius ir 
maloniai taria keletą šiltų žodžių ir 
mums, lietuviams. Vienas atstovybės 
tarnautojas pasisako buvęs Lietuvoj, 
Jaučiąs didelį pasitenkinimą kalbė
damas apie Lietuvą, nes esąs nuošir
dus Lietuvos bičiulis.

Talinas senas, kreivomis gatvėmis, 
siaurais šaligatviais miestas. Did
miesčio įspūdžio nedaro. Estai, ne
turėję didingos savo valstybės, di
džiuojasi savo tautos gajumu, kad po 
tokio ilgo vargų laiko gimė jų nepri
klausoma valstybė.

Taline praleidom pirmąjį brolišką 
vakarą su prancūzais. Jų nuoširdu
mas kas valandą ryškėjo. Vakaro 
maldoje jie nuoširdžiai meldėsi už 
Prancūziją ir Lietuvą ir abiem kraš
tam prašė Dievo palaimos. Tas mane 
be galo jaudino. Jų vengimas paro
dyti savo „Aš“, o būti visą laiką 
„Mes“ — visi kartu broliai, — mane 
įtikino, kad prancūzai yra tikri drau
gai ir kad jie nežiūri į tai, jog esa
me mažos tautos vaikai.*

* *
Rytą, po pamaldų, nusikraustėme 

į uostą, kur radome jau laukiantį lai
vą. Susikraustėme. Išgirstu, kad mus 
šaukia kažkas prie krantinės. Nubė
gu, o gi arkivysk. Arata, Šv. sosto 
atstovas, atėjo mūsų išleisti. Laimi
na visus, o mudu su Jonu palydi dar 
lietuvišku „sudie“.

f
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Ligi Helsinkio laikas bėga greit, 
mes dainuojam čia prancūziškai, čia 
lietuviškai. Mumis susidomi suomių 
studentai, o ypač—„ės“. Studentams 
pasakojau, kas pas mus gero, kaip 
sekasi. Dar bekalbant su studentais 
pamačiau, kad vienas asmuo kažko 
jaudinasi aplink bevaikščiodamas. 
Pagaliau, matyt, neiškentęs priėjo: 
„Iš Lietuvos?“ — „Taip“. — „O ma
no mielasis, juk ir.aš važiuoju iš Lie
tuvos; pats esu suomis iš Helsinkio, 
bet Lietuva domiuos ir ją jau spėjau 
pamilti“. Na, ir pradėjo žmogus pa
sakoti tokius dalykus, jog man pa
čiam sava tėvynė atrodė būsianti 
gražesnė, kai grįšiu. Atsisveikinu su 
visais suomiais, nes jau matos įžan
ga į Helsinkį.

*
* *

Gražu, be galo gražu. Uosto mui
tinėj formalumų veik nėra. Mes lais
vi, miestas didelis, judėjimas gyvas, 
keletą kart didesnis už Kauno, na, ir 
įspūdis didelis. Statiniai stambūs, 
naujos, modernios kūrybos.

Iš Helsinkio į greitą greitą trauki
nį ir toliau skersai Suomiją į Tur
kų, švediškai vadinamą Abo. Žemė- 
vaizdis keistas: uolos, dirbama žemė, 
miškai ir vanduo.

Turku miestas nieku ypatingu ne
pasižymi, tai tiktai didžiulis uostas 
vakarinėj Suomijoj; gyventojų apie 
120.000. Po gražaus Helsinkio juo ža
vėtis netenka.

Naktį labai smagiai praleidom pa
sistatę palapines katalikų bažnyčios 
šventoriuj. Vaišingi kunigai labai 
džiaugėsi sulaukę tokio būrio tikin

čiųjų. Rytą išklausėme mišių ir gra
žiai sugiedojome, už ką susilaukėme 
daug padėkos ne tik iš klebono, bet 
ir iš parapijiečių, kurių, deja, vos 
200 tėra.

Iš Turku gražiu Švedijos laivu pro 
begales salelių išslystame Stockhol- 
mo link. Nepaprastai gražūs regi
niai. Žalsvai mėlynas vanduo, pilkos 
plikos uolos ir miškai.

Į pavakarį atvėso. Deny pradėjom 
šokinėti; prancūzai būtinai užsiprašo 
juos išmokyti mūsų tautinių šokių. 
Gerai vyko ir tuoj denis skambėjo 
nuo „Noriu miego“ ir „Suktinio“. 
Mes neatsilikome: pramokome Šam- 
panijos šokį. Ir taip keisdamiesi 
linksminomės ir šilome.

*
* *

Stockholmas. Tą „Šiaurės Veneci
ją“ tikrai verta pamatyti. Gražus, di
dingas, senas ir naujas miestas. Įva
žiavimas nusėtas uolų salynu. Kele
tą valandų kapitonas kraipo laivą 
tarp uolų, uolelių, kol galų gale iš
vystame miesto pastatus. Pirmas 
įspūdis gilus.

Visą dieną išlandžiojome Stockhol- 
me. Gražu. Vakarop su didžiausiais 
vargais vos patekom stovyklon. O 
Jurguteliau, net išsižiojau iš miško 
išvažiavęs: pilnas laukas palapinių, 
kaip marios. Vežė, mus vežė ir galų 
galiausiai... lipkit. Pametė ant nese
niai piautos dobilienos ir dar net ne
grėbtos — čia esanti mūsų stovykla
vietė. Mes protestuojame, prancūzai 
net žada bėgti iš stovyklos, esą mėš
lyne negalį gyventi. Mūsų brolėnas 
švedas atsidėjęs įtikinėja, kad miške 

vien uolos ir čia, palyginti, esą be ga
lo gerai. Išsibarę ir įniršę pradėjome 
rūpintis nakvyne. Tačiau bėda—nė
ra kuolų. Mano Jonas nutarė paša
lint netvarką ir nušoko į tiekimo 
skyrių. Vedėjas ar kuris kitas storas 
„ponas“ sako: „Pavėlavote, pas mus 
jokios medžiagos nėra“. Bet Jonui į 
ausį pašnibždėjo, kad kai niekas ne
mato esą galima imt kiek reikia iš 
karaliaus miško. Jonas nepėsčias: 
tuoj į mišką. Stoviu ir laukiu jo. 
Žiūriu slenka medžio kalnas, bet 
žmogaus nematyti. „Matai, — gal
voju, — Jonas nuėjo, paskandalino, 
tai tuoj bus medžiagos kiek reikia“. 
Bėgu artyn. Žiūriu, o gi — mano Jo
nas šlapias nuo prakaito, velka ir 
šniokščia. „Bijok Dievo“, — sakau 
jam, — „ką darai, gausim aiškų pa
peikimą ar kurį kitą galą... Ir čia pa
čioj pradžioj sutepsime savo lietuviš
ką vardą, kad nors būtum be uni
formos, gal nepažintų“. O Jonas juo
kiasi ir džiaugiasi, esą jam leidę ir 
dabar jis gerokai „pašeimininkavęs“ 
karališkame miške.

*
* *

Kitą dieną gavome informacijų: 
stovykla yra apie 85 klm. nuo Stock- 
holmo, karališkame miške. Norėjom 
tuoj išspruki į stovyklą pasidairyti, 
bet nėra kada. Reikia dirbti, pasi
stengti, kad šis prišiukšlintas dobi
lienos gabalas tikrai lietuviškai atro
dytų. Mūsų bičiuliai prancūzai ati
davė mums pačią geriausią rajono 
vietą, prie centrinio kelio, kad 
mums dviem nesusidarytą bereika
lingų bėdą, pasiūlė valgyti kartu su

Gustav Renker.

DIDYSIS WINNETOU
Kartą metuose, būtent, šeštą gegužės, teisėjas Dr. Evaldas 

Aichholceris, vienas garbingiausių ir kilniausių apskrities miesto 
vyrų, mėgsta išvažiuoti į kaimą ir sustoti mažame Ebenveilerio 
bažnytkaimy. Jis nueina į „Saulės“ viešbučio sodą, kur daž
niausiai po plačiašakiais senais kaštonais jau sėdi zakristijonas 
Juozas Sreieris. Teisėjas Aichholceris yra gražus vyras, žilais, 
rūpestingai prižiūrimais plaukais, gražiai apsirengęs. Juozas 
Sreieris yra truputį netvarkingas ir apsileidęs, tokio pat amžiaus, 
kaip Aichholceris, bet atrodo jaunesnis.

Kiekvienais metais šeštą gegužės aukštasis teismo tarnau
tojas ir Ebenveilerio zakristijonas sėdi viešbučio sode, šneku
čiuojasi ir geria.

*
Juozas Sreieris, trečios klasės mokinys, kartą Vyko pas 

Indėnus. Jis atvyko, rodos, tik iki Hamburgo, kur jį „sužve
jojo“ policija ir pasiuntė vėl namo. Jis tvirtino, kad su juo labai 
neteisingai pasielgę ir kad 1902 metų nuobodžioje Vokietijoje 
niekas neturi jokio supratimo apie žmones, kuriems yra išaugę 
nematomi erelio sparnai. Kaime, kurio mokytojas mokė loty
niškus žodžius asmenuoti, trupmenas skaičiuoti ir įrodinėjo reikš
mę tų įvykių, kurie buvo jau senai į dulkes pavirtę, negalima 
reikalauti, kad dar gyvenančių vyrų dideli darbai būtų verti
nami. Juozas Sreieris pasiliko svajonių pasauly, kuris jį į Ham
burgą. tik, gaila, ne toliau nuvedė. Jis buvo įsitikinęs, kad dar 

vis po preriją klaidžiojančiam ir vis labiau senstančiam Old 
Shatterhandui galėsiąs pakeisti sijuksų vylingai nužudytą Win- 
netou.

Jis nevaidino indėno, ką mėgo daryti daugelis jo draugų 
žaisdami, tačiau savyje išgyveno didįjį Apašą, o šito išgy
venti jo draugai negalėjo.. Jie, žinoma, taip pat skaitė Kari May, 
bet Šreieris nerado reikalo knygas „ryti“. Mat, jis turėjo vieną 
priešą baltaveidžių tarpe: tai buvo Evaldas Aichholceris. Tas 
buvo tiek išmintingas, kad juokėsi iš knygų apie indėnus ir tvir
tino, kad Sreieris yra pakvaišęs ir šiuo atžvilgiu atrodo lyg tru
putį nenormalus.

Priešingumas tarp abiejų trečiokų dar padidėjo dėl to, kad 
jie abu mylėjo Elzę Vander iš licėjaus. Tik Sreieris ją vadino 
baltąja Skvan Ntotši, Mėnulio Krauju (tai yra labai apašiška), 
tuo tarpu, kai Aichholceris jai kūrė blogus eilėraščius ir, kai 
pasirodė, kad jie labai blogi, nurašė Goethės eiles. Bet kadangi 
Elzė neturėjo reikalų su mūzų valstybe, tai neapsvaigo.

Palinkimas į romantiką stūmė ją prie Sreiefio, kuris savo 
nuotykingos kelionės į Hamburgą dėka jos akyse buvo apsuptas 
vienišo drąsuolio aureole. Be to, Juozas Šreieris, blogiausias 
klasės mokinys, įvykdė tai, ko net nė pirmasis Gerštenbergeris, 
nekalbant apie vidutinį Aichholcerį, negalėjo pasiekti. Jis pa
darė Elzės vardą nemirštamu.

Už pusės valandos kelio nuo miesto, status kalnas leidosi 
į laukinę, aukštumoje trumpais kadugiais apaugusią, bedugnę. 
Tai buvo kalkakmenio kalnas ir jo viduje be paliovos srovenan
tis vanduo išrausė čia per milijonus metų urvus ir koridorius, 
apie kuriuos nedaug kas žinojo. Tik didelis ir nesunkiai priei
namas urvas, kuris ėjo nuo sienos apačios į kalną apie du šimtus 
metrų ir vadinosi „Turkų skylė“, buvo laikas nuo laiko lanke
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jais. Tai buvo daugiau negu gerai, 
juk valgio gaminimas mums būtų 
atėmęs daug daug laiko.

Prie centrinio stovyklos kelio su
manėm statyti lietuvišką kryžių. Mu
du su Jonu visą savo sielą Įdėjome, 
kad tik kas nors gražaus išeitų. Ka
lėm, ardėm, vėl kalėm, piaustėm, ri- 
šom. Čia lūžta, čia trūksta. Po die
nos darbo kruvinomis rankomis pa
statėme, mūsų nuomone, lietuvišką 
kryžių. Puošėm jį, kaip mokėjom, pa
tys vis buvom nepatenkinti, bet pa
matę mūsų bičiuliai prancūzai reiškė 
didelį pasitenkinimą ir pagyrą mums.

Šalia kryžiaus pastatėm staliuką 
ir čia pat prie atramos tautinės vė
liavos dugne pakabinom Vytį su pa
rašu „Lietuva*1. Tarp kryžiaus ir sta
liuko įkasėm vėliavos stiebą ir tai 
sudarė „Lietuvos“ rajoną.

Prancūzų skautų dvasios vadas 
prof. kun. Rupp prieš tai pranešęs 
stovykloj, jog po pietų bus šventini
mo apeigos, mūsų kryžių pašventino 
ir pasakė pamokslą, iškeldamas mūsų 
darbą, kaip tikrai gražų ir kilnų no
rą pavaizduoti katalikiškos šalies gy
venimo bruožą — padėką Pasaulio 
Kūrėjui. Vėliau šis kryžius sutrauk
davo visus stovyklos katalikus skau
tus vakarinei maldai, nes rytą visa
da būdavo mišios. Lankytojai labai 
domėjosi kryžiumi ir herbu.

*
* *

Pirmą laužą mes pamatėm anglų 
rajone. Vos tik mes įžengėm, tuoj 
anglai labai vaišingai priėmė ir la

bai apgailestavo, kad mudu tik du ir, 
esą, negalėsią jiems prie laužo paro
dyti gražių lietuviškų juokų. Mudu 
su Jonu, žinodami prancūzų paslau
gas, atkirtome, kad mes nenorį nusi
leisti taip lengvai ir būtinai prie lau
žo pasirodysime. Programoj anglai iš 
visų svečių mus pirmuosius paprašė 
pasirodyti. Na, ir pasirodėme: 2 lie
tuviai ir 2 prancūzai sušokdami „No

„... pastatėme, mūsų nuomone, lietuvišką 
kryžių“.

Vyr. skltn. J. Monkevičiaus nuotr. 

riu miego“. Sulaukėme tikrai gausiai 
ovacijų ir šūkių.

Vėliau mūsų draugai prancūzai 
mums ką nors repetuojant laužui 
ateidavo patys klausti, ar jų pagal
ba nereikalinga. Naudojomės ja kiek 
galėjome ir rodėme švedams lietuvių 
„meną“, daugiausia prancūzų atlie
kamą...

*
* *

Kitą sykį pasirodėme Upsalos ra
jono lauže. Čia kartu su 6 prancū
zais šokom „Noriu miego“, „Sukti
nį“, na, ir mudu dar „suvaidinome“ 
komediją „Pilypas ir Darata“ — tai 
yra viena dalis „operos“ „Netrauk 
katei už uodegos“. Publika, kurios 
buvo nemaža, mus iššaukė net „pa
sirodyti“, taip buvo patikę. Turiu 
pabrėžti, kad Upsalos rajonui vado
vavo tikras mūsų bičiulis, mūsų tau
tinės stovyklos dalyvis, skaut. Fry- 
kenstedt. Kai po laužo jis pakvietė 
visus užsieniečius kavai, tai ant stalo 
testovėjo mūsų tautinė ir tautinės 
stovyklos vėliavikės — jokios kitos. 
Pats jis mūsų ieškojęs stovykloj jau 
nuo pirmos dienos ir paskiau būdavo 
mūsų nuolatinis svečias, o ir mes 
naudojomės jo vaišingumu.

*
* *

Sekantis laužas buvo katalikų ra
jone. Jam programą buvome jau iš 
anksto „paruošę“. Kadangi vieta kei
tėsi, tai programą parodydavome tą 
pačią, ir ji turėjo pasisekimą.

mas. Kad toliau stačioje uoloje buvo dar daug kitų žiočių ir jos 
vedė į plačiai išsišakojusias olų sistemas, numanė beveik kiek
vienas, nes siena buvo stati ir jos trumpoje vejoje ir krūmais 
apaugusiose vietose gyveno nepaprastai daug gyvačių, kurioms 
būti ir daugintis čia niekas netrukdė.

Kai Šreieris vieną dieną pranešė radęs vidury sienos įėji
mą, kuris nors yra ankštas ir siauras, bet kalno viduje išsiplečia 
į stebuklingą olą ir ant stalaktitų pasirodo tikri stebuklai, mo
kiniai pažiūrėjo į tai, kaip į naują jo vaizduotės pasireiškimą. 
Šitą uolą, paskelbė Šreieris, kuris buvo per karšto kraujo, kad 
slėptų savo jausmus, jis, mažas keliautojas, pavadino „Elzės uola“.

Jis pats tai papasakojo mergaitei, vaikščiodamas didžiojoje 
aikštėje, ir ji buvo vienintelė, kuri jam tikėjo žodis žodin. Mie
lai ji pati būtų pamačiusi stebuklingąją uolą bet jai buvo ne
galima ištisas valandas būti toli nuo namų.

Juozo Šreierio galvoje nuo to laiko uola su svajonėmis apie 
indėnus sudarė dar stipresnį ryšį, bet jis nieko nesakė apie iš to 
kylančius planus. Ir atsitiko, kad jis vieną dieną vėl prapuolė 
ir tėvai, kaip ir mokyklos vadovybė, kuo greičiausiai pranešė 
Hamburgo policijai. Mokiniai, kuriems Šreieris iš dalies atrodė 
kvailys, bet iš dalies, nors ir nesuprastas, buvo paniekintas kar
žygys, praleido dvi dienas spėliodami, kuriuo laivu jų draugas 
plaukia į laukinius Vakarus, kol Evaldas Aichholceris sugriovė 
šį karžygiškumo mitą. Jis užklupo Elzę einant namo, ir prikibo. 
Jis truputį pašaipiai pakalbėjo apie savo konkurentą. Mergaitė 
staiga sustojo ir permetė jį blizgančiomis akimis. Šreieris esąs 
vienintelis jaunikaitis, kuris turi kauluose smegenų ir laisvės 
meilės: jis elgiasi taip, kaip jam patinka. Jis nesąs tiek kvailas, 
kad ieškotų kelio į Ameriką ant nesenai išplaukusio griežtai sau
gojamo laivo. Yra arčiau, daug arčiau neįeinama vieta, kur 

drąsus vaikinas galėtų gyventi pagal savo skonį. Šreieris tuoj 
vėl čia bus, jei tai jam patiks ir tik velnias rūpinsis, ką ponai 
mokytojai pasakys. „Aš žinau, ką žinau, ir tu iš manęs nieko 
neišgausi“, — baigė ji.

Šitos Elzės pastabos, kuri buvo per daug išdidi, kad vie
nintelė visame mieste žinojo dingusio mokinio paslaptį, Evaldui 
pakako.

„Žinote, kur jis lindi? Ten aukštai savo uoloje. Dėl to aš 
einu lažybų iš savo galvos*4, — sakė jis draugams.

Nežiūrint priešingumo ir pavyduliavimo, Evaldas ir moki
niai buvo tiek draugiški, kad savo spėliojimų nepasakė moky
tojams ir nepasiuntė Šreieriui ant sprando policijos. Buvo nu
tarta dalyką patiems ištirti ir suruošti didelėje paslaptyje lai
komą ekspediciją į Turkų sieną ir jos uolą.

Jų ėjo keturi ir nė vienas nebuvo vadovas, kadangi Turkų 
sienos niekas nepažino. Evaldas Aichholceris tik truputį dau
giau, kaip Jonas Hoferis, mažas storas Edi Šulcas, dar nei karto 
nebuvęs Turkų uoloj, ir išdžiūvėlis Pero Birubacheris, pa
žino kalną toje vietoje, kur buvo pašliūžoms banguotos vejos. 
Siena ir jos skylės priklausė Juozui Šreieriui. Tas žinojo sun
kiai išbrendamas vietas, tuo tarpu, kai keturi trečiokai aklai 
klaidžiojo ir lazdomis daužė krūmus, kad nuvarytų saulėje tin
giniaujančias ir įkąsti norinčias gyvates.

Kur buvo garsioji „Elzės uola“, jie nežinojo ir būtų, gal 
būt, nesuradę, jei nebūtų staiga praskambėjęs virš jų iki me
niško boso nuleistas balsas: .„Atgal, niekšiškieji baltaveidžiai, jei 
jūs nenorite pajusti neklystančio Didžiojo Wihnetou sidabro 
šautuvo“.

Ant uolos atplaišos stovėjo Juozas Šreieris visiškai kariš
kai „išsidažęs“ ir apie savo kalakuto plunksnomis papuoštą gal-
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Didžiajam stovyklos lauže paro
dėm tik „Noriu miego“, bet ir juo 
„nunešėme“ kai kuriuos užsienio 
„prietelius“, nors pastarieji ir nepa
lyginti skaitlingesni buvo.

. ** *
Švedai bendrų ekskursijų nedarė, 

tačiau patiems ekskursuoti netrukdė. 
Mes su prancūzais padarėm iškilą į 
mažą kurortą Trusa. Čia praleidome 
apie 1 valandą lankydami miestelį. 
Visą mūsų buvimo laiką miestelis 
skambėjo lietuviška daina, kurią mes, 
susikibę po aštuonis, žygiuodami 
traukėm. Vėliau padarėm taip pat 
kartu su prancūzais ekskursiją Stock- 
holman. Čia per 2 dienas apžiūrėjo
me miestą.

*
* *

Stovyklos uždarymo proga buvo 
didžiulis paradas, kur dalyvavo apie 
7000 skautų su „mišku“ vėliavų. Šve
dai orkestrą sudarė iš stovyklaujan
čių skautų ir jis buvo iš tiesų nusi
sekęs. Čia pat užsienio atstovai atsi
sveikino su stovykla ir su švedų 
skautais. Kalbėjau ir aš, dėkojau, 
nes buvome iš tiesų patenkinti. Su 
užsieniečiais atsisveikino pats sto
vyklos vadas princas Gustavas Adol
fas, o paskiau užs. dal. v-jas inž. 
Thiel. Šis radęs minutę laiko ir 
mums pasakė komplimentą: „Esu ne
paprastai dėkingas Lietuvos skau
tams, jog jie, turėdami savoje tėvy- 

nėję taip gražią tautinę stovyklą, ką 
aš sužinojau iš Jūsų stovykloj buvu
sio švedų skauto Frykenstedt, ne
pasididžiavo prisiųsti ir Š vedi j on sa
vo atstovų. Be galo esu dėkingas ir 
Jūs mums esate dešimt kart malo
nesni, nes kruopščiai dirbote, kad 
parodyti ir pagarsinti savo Tėvynės 
vardą ir tuo pačiu gražiausiai pa- 
puošėte stovyklos rajoną“.

*
* *

Stovykla mums neįprasta, vietos 
atžvilgiu — stovyklauti pamiškėj, kai 
čia pat pašonėj viliodamas šlama 
šimtametis šilas. Deja, švedai mišku 
naudotis negali, uolynas — nėra kur 
palapinių statyti. Tenkinasi, jog 
miškas yra netoliese. Stovykloj 
įrangos yra kruopščiai atliekamos, 
bet jos visos turi turėti praktišką 
reikšmę. Beverčių įrangų vengiama, 
papuošimų tai taip nėra. Visa sten
giamasi daryti be vinies, kiek galint 
stengiamasi išnaudoti miško medžia
gos natūraliai išaugusias formas. 
Skilčių vėliavikės — gairelės, drau
govės svečių lapas visa yra odos, ga-

Katalikai skautai, dalyva
vę Švedijos stovykloje, 
mūsų stovykloje. Šalia 
kryžiaus stovi prancūzų 

kunigas Rupp.

Vyr. skltn.
J. Monkevičiaus nuotr.

na gražiai pačių skautų apdirbtos. 
Įsidėmėjau, jog jie stovyklose gyve
na nuolatinėmis skiltimis. Tas pats 
skiltininkas vadovavęs metuose teo
retiškai, dabar dirba praktiškai, o 
skiltys įsirengę tikrai gražiai. Žino
ma, iš dalies jiems tas labiau tinka, 
nes ten stovyklon vyksta veik visi 
skautai, todėl nuolatinėmis skiltimis 
ir įmanoma stovyklauti, tuo tarpu 
kai pas mus vyksta iš skilties 1 skau
tas ...

*
* *

Baigės stovykla ir aš kupinas ge
riausių įspūdžių spaudžiau namo. 
Taip pasiilgau Lietuvos ir lietuviško 
žodžio, kad Rygoj susitikęs lietuvaitę 
iš džiaugsmo „čiut“ nepabučiavau: 
tokia ir gera ir maloni pasirodė. O 
ji iš tiesų gera buvo, kai su savo 
drauge parodė man Rygą ir „Rigas 
Jūrmala“, kitaip sakant, pajūrį. Tai
gi apsišveitęs Latvijos vandenyse 
moviau Kaunan, kad ilgai nevargin
ti manęs belaukiančių. Tačiau jų ne
radau nei Kauno stoty, nei namuose. 
Visi buvo kažkur dingę.

vą mojavo Floberto šautuvu. Dėl draugų juoko skausmingai 
išsikreipė Didžiojo Kariautojo veidas, nes pajuto, kad buvo ne
rimtai sutiktas.

„Šreieri“, — sušuko Birubacheris, — „nebūk toks piktas. 
Mes tavęs neįskųsime, tik norime aplankyti“.

Kaip atsakymas iš viršaus atskrido akmuo, kuris nors buvo 
nedidelis, bet vis dėlto traškėdamas įkrito į krūmokšnius. „Karo 
kirvis tarp raudonųjų ir baltųjų vyrų yra iškastas“. Balso stip
rumas dabar buvo toks, kaip Kari May buvo parašęs: „Winnetou 
griaudė —“.

„Jis mėto akmenis“, — tarė Pero ir pasuko savo pailgą vei
dą, ant kurio nosies galo sėdėjo akiniai, į uolas.

„Be abejo“, — patvirtino Evaldas, šalia kurio tuoj nukrito 
kitas akmuo.

Jie prisišliejo prie sienos ir laukė, kol „kanonada“ nustojo. 
„Tai gali pasibaigti baltosios rasės laimėjimu“, — galvojo Ho- 
feris. — „Mes dabar žinome, kur jis yra. Apeikime sieną iš de
šinės ir kairės ir suspauskime jį iš dviejų pusių.

,.Jei jis iš tikrųjų nešaus“, — perspėjo Evaldas. — „Pas 
jaunuolį ne visi namie ir jis viską gali“.

Bet Didysis Winnetou nepriėjo prie to, kad pavartotų savo 
garsųjį sidabro šautuvą. Hoferio planas buvo gerai sugalvotas 
ir pasikėsinimą įvykdyti buvo palankios aplinkybės, nes abi „in
dėno“ stovyklos pusės buvo apaugusios tankiais krūmokšniais, 
per kuriuos^ buvo galima nematomam arti prieiti. Nebuvo ilgo 
mūšio, nes Šreieris buvo nugalėtas ir pirmiausiai buvo gerai jam 
įkirsta.

„Tai už akmenų mėtymą, supranti?“ — tarė Pero ir nusi
valė savo akinius.

Šreieris, tikrai vertas pasigailėjimo, sėdėjo ant velėnos ga

balo prieš uolą ir jautė kai kurias skaudamas vietas. Čia jis 
buvo rūpestingai padaręs vigvamą ir tas jaunuoliams taip impo
navo, kad jie užmiršo tolimesnį priešingumą. Tarp siaurų uolos 
vartų, viršum kurių raudonais dažais buvo išdažyta trElzės uola“, 
buvo palapinė, padaryta iš dviejų senų antklodžių. Viduje buvo 
dailiai išmūrytas židinys su dviem įcementuotomis geležinėmis 
štangomis iešmams. Kertėje stovėjo Floberto šautuvas, kurio 
buožė buvo išmušta baltomis vinelėmis, ir kirvis, kuris lygiai 
gerai galėjo tarnauti ir malkas kapoti ir į priešus svaidyti.

„Tu esi kvailas vaikinas, Šreieri“, — tęsė toliau Pero. — 
„Mes tik norėjome pamatyti, ką tu darai, o tu mus beveik už
mušei akmenimis. Man vis tiek pat, ar tu jautiesi indėnu ar ne, 
bet nereikia nieko perdėti. Be to, mes tau šį tą atnešėme“. — 
Jis ištraukė cigarečių dėžutę, kurias pamatęs Šreieris nušvito. 
Bet jis nenustojo vaidinęs savo vaidmenį.

„Mano baltieji broliai nori parūkyti su manim taikos pyp
kę?“ — paklausė jis, pilnas kilnumo. Jis jau ir tuo buvo pasi
rūpinęs ir atnešė trumpą pypkę, kuri buvo papuošta margais 
kaspinais.

Rūkymas trečiaklasiams mokiniams turi savotiško paslap
tingumo, kadangi jis yra susijęs su žinomu atsargumu. Taigi 
Šreierio pasiūlytos „apeigos“ patiko.

„Gal suvalgytų mano baltieji broliai sultingos bizono kul
šies?“ — po to jis paklausė.

„Argi tu su šituo šautuvėliu sumedžiojai stirniną?“ — pasi
teiravo vienas. Bet to nebuvo. Šreieris iki šiol tik vienintelę 
voverėlę turėjo kepsniui ir užtikrino, kad jos skonis toks pat, 
kaip ir kiškio mėsos. Sultinga bizono kulšimi jis suprato kiek
vieną geroką gabalą rūkytos kiaulienos, apie kurios dingimą iš 
rūpestingos Šreierio motinos kamaros buvo pranešta policijai,
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Pažinkime „Skautų Aido1* platinimo garbės konkurso laimėtojus

Kauno Šančių tunto Vytenio V-toji draugovė

Kairėje:
Vytenio draugovė be 4 

skautų.

Dešinėje:
Draugovės įsteigėjas drau
gininkas vyr. skltn. Alek

sas Urba.

Draugovę įkūrė A. Fredos žemes- 
niojoj sodininkystės ir daržininkystės 
mokykloje vyr. sklt. A. Urba 1936.X.1 
d. Iš karto įkurta lyg ir atskiroji skil
tis, kuri pasivadino „Sakalų“ var
du. Į šią skiltį įstojo 16 skautų — kan
didatų. Vėliau, skautų skaičiui padau
gėjus, persiorganizuojama į dr-vę. Da
bartiniu metu dr-vę sudaro 25 skau
tai, kurie paskirstyti į tris skiltis: „Sa
kalų“, „Arų“ ir „Lapinų“. Dr-vė su
daryta iš žaliojo kaimo sūnų ūkinin
kaičių, kurie skautais niekuomet ne
buvo. O daugumas jų skautų visai ne
pažino. Vis dėlto kilnioji idėja prigijo 
ir jų širdyse augo, bujojo ir davė gra
žių vaisių.

kai dingo jos vaikas. Tuo tarpu, kai kaime policija ieškojo su
gedusio jaunuolio, kuris galėjo su savim nusinešti tris pūdus 
rūkytos mėsos, „Winnetou“ ir jo „baltieji broliai“ sėdėjo prieš 
uolos įėjimą ir baigė kirsti šitos mėsos likučius.

„Taigi, tai yra tavo Elzės uola?“ — paklausė Evaldas, dar 
abiem žandais kąsnodamas. Tai skambėjo pašiepiančiai, kadangi 
su pavadinimu mylimo vardo buvo surištas atstumtojo gerbėjo 
jausmas.

Šreieris užmiršo, kad jis ką tik su Evaldu buvo išrūkęs tai
kos pypkę. „Tai tau dykai nepraeis!“ — jis sušuko.

„Na, bet dalyką apžiūrėti tikrai galima“, — taikė į vidurį 
Birubacheris. Jis pasikėlė ir įsirangę kaip sliekas per siaurą 
plyšį. — „Hu“, — pasigirdo iš vidaus, — „tai yra beveik baugu“.

. Dabar visi įkišo galvas į juodą, kaip varnas, tamsumą. Šal
tas, kaip ledas, kvapas mušė jiems į veidus, o giliai viduje buvo 
girdėti duslus griaudimas ir ūžimas.

„Man neaišku“, — grįžo Evaldas, — „kad tu buvai viduj. 
Tam reikia fakelų, kišeninių lempučių ir virvių“.

Šreieris truktelėjo pečius ir parodė, žinoma, kilnaus rau
donodžio geležinį veidą. „Vis dėlto reikia kitokių vaikinų“, — 
tarė jis ramiai. — „Ne tau, knygų kirmėle, padaryti atradimus“.

„Dar pamatysime“, — tarė Evaldas ir įlindo į plyšį, kur 
žengė keletą žingsnių į priekį. Bet greit, negarsiai sušukęs, 
sustojo:

„Po velnių! Eina žemyn slidžiai, kaip pamuilinta. Beveik 
būčiau nuslydęs“.

Paniekinantis Šreierio nusišypsojimas buvo atsakymas.
„Evaldai, liaukis“, — perspėjo Pero, — „atsitiks kas kvaila“.

— Ir ištraukė tik tariamai besipriešinantį draugą už švarko 
kampo. (B. d.).

Nors dr-vė ir jauna, bet yra šį tą 
pasiekusi. Dr-vės sueigos šaukiamos 
nerečiau kaip vieną kartą per mėnesį. 
Sueigų metu plačiai nagrinėjami ide
ologiniai dalykai ir uoliai ruošiamasi 
patyrimo laipsnių egzaminams.

1937 m. pavasarį įvykusiame Kaune 
inkilų dirbimo konkurse dr-vė laimėjo 
I-ją vietą ir gavo pereinamąją dovaną 
— Latvijos skautų skydą. Draugovė 
taip pat dalyvauja visose Kauno skau
tų bendrai rengiamose šventėse. Ir kai 
kur vienetas pasirodo paskirai, kaip 
degazatoriai ir pan.

Šiais, 1938 m., 15-ka draugovės 
skautų baigė pirmosios pagalbos, prieš
cheminės ir priešlėktuvinės apsaugos 

kursus ir gavo diplomus. Dr-vėje dar
bas vyksta vieningai ir jaukioje skau
tiškoje aplinkoje. Sukaupus visą jau
natvės energiją ii’ skautiškąjį entu
ziazmą, pasiekiama laimėjimų. Subur
tomis jėgomis gan sėkmingai laimėtas 
ir šiais metais „Sk. A.“ platinimo gar
bės konkursas. Dr-vės organizavimui 
ir tolimesnio veikimo plėtimui daug 
nusipelnė dr-vės adj. vyr. skit. VI. 
Kuprys, kuriam draugovė skolinga ,už 
nevieną laimėjimą. Dr-vei daug padė
jo savo patarimais ir užtarimu dipl. 
agr. psktn. E. Gimbutienė, kuri visuo
met, reikalui esant, suteikia savo pa
galbą vienetui. Pasišventusių skautiš
kajam darbui žmonių vadovaujama, 
dr-vė ir toliau pasiryžusi žengti skais
čiaisiais skautijos keliais. Ir savo pra
eitį ir dabartį pasiryžusi nužymėti dar
bais, kurie suteiktų garbės Dievui, Tė
vynei ir Artimui...

Vyr. sklt. Aleks. Urba.

Draugininko biografija.

Draugininkas vyr. sklt. Aleks. Ur
ba yra gimęs 1914 m. vasario mėn. 6 d. 
Norkūnų km., Krakių valse., Kėdainių 
apskr. 1932 m. baigė 6-rių skyr. pra
džios mokyklą, o šį rudenį baigė A. 
Fredos žemesniąją sodininkystės ir 
daržininkystės, mokyklą. Į skautų są
jungą įstojo 1926.VIII.22 d. Krakėse, į 
Kęstučio dr-vę. Dr-vėje ėjo skiltinin- 
ko ir vėliau dr-vės adjutanto pareigas. 
1936.IX.1 d. atvyksta į A. Fredą sodi
ninkystės mokslo eiti ir čia įkuria D. 
L. K. Vytenio V-tą skautų dr-vę. Įsi
kūrus draugovei buvo paskirtas drau
gininko pareigas eiti, kurias ėjo iki š. 
m. rugsėjo mėn. Taip pat nuo 1933 m. 
bendradarbiauja „Sk. Aide“, kaip ko
respondentas.
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Pirmoji tautinės stovyklos iškyla su anglų ir vengru skautais į pajūrį
Pirmadienį nepradėk kelionės — 

mano senas, bet tikras prietaras. Sto
vykloje gavau uždavinį — nuvežti 
anglus ir vengrus į pajūrį; iš pirma
dienio išsisukti nepavyko!

Prieš šeštą valandą ryto, švelniai 
lynojant, pradėjome savo kelionę. Til
tas, nutiestas per Nemuną ties tuneliu, 
pasirodė atidarytas sieliams, o mums 
— uždarytas; teko keltis pionerių pon
tonu. Lietus įsismagino. Ant kalno 
laukė tuščias autobusas, kuris išvyko 
be mūsų: nepavyko perkalbėti kon
duktorę, kad mus nuvežtų į stotį. Ėjom 
šlapiais takais per kalną į Mickevičiaus 
slėnį.

Anglų skautai mano prietaro ne
pripažino. Linksmai dainuodami „Tip
perary“, jie taisė mūsų šlapią nuotai
ką. Šypsena nesiskyrė su mumis visą 
kelionę. Geležinkelio stoty linksmi, kad 
ir sušlapę, užsieniečiai padarė furorą 
savo dainomis: policija neįsikišo!

Greitoji automotrisė buvo pilna sta
čių ir snaudžiančių keleivių; jų tarpe 
snaudė prie lango ir Kipras Petrauskas.

Amerikonišku tempu patekome į 
degėsiais kvepiančią Palangą. Jūros 
krante teko slėptis nuo lietaus... jūros 
bangose. Bet Birutės kalnas daug nu
stojo, kai varvėjo už apykaklės. Nuo
taika pasitaisė po pietų policijos sana
torijoje: svečiai linksmai pašoko su 
Palangos poniomis; daugiausia patiko 
ponioms anglų skautų vadas... kuni
gas! Aplankėm Baden-Powellio gatvę, 
kurortą, o virš programos patekome į 
J. Kačinsko diriguojamą radijofono 
orkestro koncertą. Koncertas pasitaikė 
nepaprastai puikus, tikrai reprezenta
cinis. Ponia Drangelienė specialiai už
sieniečiams padainavo vieną ariją ang
liškai. „Naktis Raganų kalne“ buvo 
sugrota nepaprastu pakilimu; svečiai 
buvo tikrai sužavėti soliste ir dirigentu.

Galutinai Palangos nuotaiką pakėlė 
skautininke G. Venclauskaitė, kuri pa
vaišino svečius tikra angliška arbata 
(juodu „degutu“ su pienu). Autobusu 
pasiekėm Klaipėdą, įsikūrėm Vytauto 
Didž. gimnazijos paliepėje ir išėjom 
pasivaikščioti po miestą ir uostą. Gy-

Smagu anglui vaidinti lakūną.
Prof. S. Kolupailos nuotr.

ventojai kreivai žiūrėjo į linksmai dai
nuojančius skautus; vieni mus laikė 
hitlerininkais, kiti — lietuviais; tik 
vengrų plunksnotos skrybėlės ir anglų 
fetrai rodė, kad taip žygiavo be jo
kių demonstracinių tikslų užsieniečiai. 
Uoste radom vieną anglų laivą ir... 
pasislėpėm nuo lietaus prekių vago
nuose.

Kitą rytą plaukėm į Nidą, į kopas. 
Saulės, gaila, nebuvo matyti, bet ko
pos ir be saulės atrodė impozantiškos. 
Linksmas jaunimas atnešė su savimi 
giedrią nuotaiką. Sklandymo mokyk
loje specialiai mums pakilo į orą vie
nas sklandytuvas. Matėm ir „Žaibą“, 
kuris nesenai iškėlė Lietuvą į antrąją 
vietą pasaulyje; jį rodė kuklus ilgo 
sklandymo rekordo laimėtojas p. Gy- 
sas, mokyklos vedėjas.

Baltijos jūros aukštos bangos pavi
liojo jose panardyti, o lietutis ir čia, 
paskutinį kartą, mus pasveikino. Užtat 
vėliau pasirodė saulutė, kuri skaisčiai 
nušvietė mėlyną jūrą ir baltą pajūrį!

Ir Nida paliko geriausių įspūdžių. 
Laive linksmi svečiai žaidė, dainavo, 
šūkavo, linksmino keleivius... Stačiai 
iš laivo skubėjom į geležinkelio stotį, 
kui' rūpinomės gauti vietą svečiams 
vagone. Tą dieną atvyko iš Amerikos 
sportininkai ii’ daug užjūrio lietuvių; 

traukinys buvo perpildytas. Tik nepa
prastas stoties viršininko palankumas 
padėjo mums sutilpti vagone, kurio 
okupavom visas miegamąsias vietas. 
Jauni anglų skautai neišdrįso miegoti 
viename skyriuje... su panele; užtat 
tą nepatogią vietą su malonumu už
ėmė drąsesni vengrai, susjžavėję ben
drakeleive, o ir ji nesišykštėjo ven
grams malonios šypsenos...

Kai atvykome į Kauną, mūsų sve
čiai padarė netikėtą demonstraciją pe
rone. Apspitę ratu savo palydovus (ly- 
dėjome tryse su p. Mauragiu — ūkio 
vedėju ir stud. Bobinskiu — anglų 
„brolėnu“ — vertėju), jie pasakė pra
kalbą, sušuko padėkos žodį ir... kiek
vienas nufotografavo mus savo ka
mera!

Vėliau, stovykloje ir per iškilmes, 
mūsų svečiai nesigailėjo nuoširdžių pa
gyrimų matytam Lietuvos kampeliui ir 
mūsų ekskursijai, nors mums patiems 
ji, dėl lietingo oro, atrodė pilkoka. Su 
dėkingumu prisimenu visus tuos, ku
rie tai ekskursijai padėjo: geležinkelio 
administraciją, restoranų šeimininkus, 
malonius palydovus...

S. Kolupaila.

Gera šeimininkė 
žino cukraus 
vertę.

Ji užtat negaili jo 
visur jberti.

• ••••••■•••••••••••••••••••••••••••••a*

Dešinėje:
Iškylos dalyviai
Palangos pajūry.

Abi nuotraukos 
prof. S. Kolupailos.

Kairėje:
Anglų kontigento 
vadas kun. McKeg- 

nei Nidoje.
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Tautinės skautų stovyklos
- ATGARSIAI :

Skautų brolijos vyriausios vadijos užsienių skyriaus ve
dėjas vis dar gauna iš Lietuvoje buvusių užsienių skautų 
vadų oficialių ir privačių padėkos laiškų. Štai, ką rašo ang
lai ir vengrai.

Brangus Brolau Skaute,
Visi anglų skautai laimingai grižo namo.
Mes norime padėkoti Tau ir visiems Tavo draugams 

už tą tikrai žavingą laiką, kuri mes praleidome Lietuvoje. 
Nuo to momento, kai „Mike“*) mus sutiko pasienio stoty, 
iki to momento, kada jūs entuziastingai išlydėjote mus Kau
no stoty, mes nepatyrėme nieko kito, kaip tik malonumą ir 
ne tik iš skautų, bet iš visų Lietuvos gyventojų.

Stovykla yra puikiausiai pasisekusi ir mes nuoširdžiai 
sveikiname jus, pasiekusius Lietuvoje aukštą skautybės lyg
menį. Tegu Dievas laimina visas jūsų pastangas, skirtas 
jūsų gražios šalies jaunimui.

Vakar aš turėjau progos kalbėti priešpiečiuose vietinia
me rotariečių klube, kuris susideda iš vadovaujančių pre
kybininkų ir pramonininkų. Aš kalbėjau jiems 20 minučių 
apie jūsų šalį ir jie visi buvo labai susidomėję.

•) „Mike“ — Mikas Bobinskis, buvęs anglų ^brolėnas“.

oCatJlEzbS

&ūsunjOuįai. stucLoj^tei
Kaunas, 1938 m. rugsėjo mėnuo.

SESUTE ABITURIENTE!

Neseniai, rodos, įstojai | gimnaziją, o, žiūrėk — da
bar jau atsisveikini su ja. Koks trumpas atrodo tas lai
kas, čia praleistas, bet kiek daug gražią atsiminimą jis 
paliko. Atėjai mokslo šviesos ieškodama, daug darbo 
padėjai, nugalėjai visas kliūtis ir atsidarei sau kelią į 
gyvenimą. Suradai čia sau drauges, kurios buvo Tau 
artimiausios savo siela, savo idealais. Tu tapai skautė. 
Stiprus draugiškumo ryšys jungė visą jūsą sesučią bū
reli. Vyresnės ir jaunesnės jūs mylėjot viena kitą, daug 
džiaugsmingą valandėlią kartu išgyvenot ir ką daryda
mos darėt vis Dievui, Tėvynei, Artimui.

Šiandien, sesute, Tu palieki gimnazijos suolą, skau
dama širdimi apleidi savo sesią būrelį. Atvažiuosi į 
Kauną, kad Almae Matris sienose toliau ruoštumeis gy
venimui. Margą pasaulį pamatysi čia atvykusi. Įvai
riaspalvės korporaciją kepuraitės čia traukia akį, o širdį 
vilioja skambūs šūkiai. Ir reikia iš ją visą vieną išsi
rinkti, pačią geriausią, mieliausią. O! Tau ilgai galvoti 
nereikės, nes rasi čia vieną pažįstamą vardą: skautės. 
Rasi čia tokias sesutes, kaip ten gimnazijoje palikai. Jau 
14-likti metai, kaip STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGO
VĖ veikia universitete, jungdama į vieną būrelį studi
juojančias skautes. Ir Tavo, sesute, čia vieta. Čia Tu 
rasi draugiškumą, meilę ir, reikalui esant, pagalbos ran
ką. Mes laukiame Tavęs, jaunoji abituriente!

Iki pasimatymo!
Stud, skautė Birutė.

Prašau, perduok stovyklos viršininkui ir visiems ki
tiems mūsų giliausią padėką už visa gera, ką padarėte 
mums stovykloje. Mes atsimename jus su didele laime.

Aš tikiuosi, mes vėl susitiksime.
Jums atsidavęs

K u n. Herbert McKegney, 
Anglų kontigento vadas.

*

Lietuvos Skautų Sąjungai,
Kaunas.
Vengrijos skautų sąjungos vardu nuoširdžiai dėkoju už 

draugišką mūsij delegacijos priėmimą. Mūsų skautininkai 
papasakojo, kad stovykla puikiai pasisekė, su kuo aš jumis 
nuoširdžiausiai sveikinu.

Man buvo labai nemalonu, kad aš dėl tarnybinių prie
žasčių negalėjau pats atvykti į jūsų stovyklą.

Linkėdamas jūsų ateities darbams kuo geriausios sėk
mės, lieku su nuoširdžiais skautiškais linkėjimais.

D r. A. P a p p, 
buvęs valstybės sekretorius, 

Vengrijos skautų sąjungos prezidentas.

Z
Žiedai. G. Orento nuotrauka. Iš K'. Lauciaus knygos ^Foto

grafuoti gali kiekvienas“ II leidimo.
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f 1 fa* mawusa didžioji scion
Skautų ir skaučių tuntuose

BIRŽŲ SKAUTŲ RAJONAS
Surengėme bendrą iškylą.
Prieš pat vasaros atostogas 

Pasvalio skautės ir skautai su
rengė iškylą į Simbelynės miš
kelį. Prie rusenančio laužo įvy
ko šeimyninis pobūvis. Jame dar 
dalyvavo Kęstučio draugovės 
draug. gimn. insp. V. Baravy
kas, Pajautos draugovės draug. 
V. Baravykienė ir keli gimn. 
mokytojai. Pažaidę ir pasilinks
minę grįžome namo.

KAUNO ŠANČIŲ SKAUTŲ 
TUNTAS.

A. Freda, Žem. Sod. ir Darž. 
M-la. Ir vasaros metu D. L. K. 
Vytenio V-ji skautų dr-vė ne
snaudė, bet toliau tęsė pradė
tuosius darbus. Du dr-vės skau
tai dalyvavo tautinėj stovykloje. 
(Daugiau*negalėjo dalyvauti, nes 
daugumas skautų, būdami pas
kutinius metus mokykloje, ne
turėjo atostogų). Visi dr-vės 
skautai išlaikė į IH-jį pat. laips
nį ir daugumas į II-jį p. laipsnį.

Dabartiniu metu dr-vės jė
gos šiek tiek apsilpo. Mat, 10 
skautų rugpiūčio mėn. 29 d. bai
gė mokyklą ir apleidžia dr-vės 
eiles. Taip pat baigė m-lą ir iš
važiuoja dr-vės steigėjas ir dr- 
kas vyr. sklt. A. Urba. Mokyk
lon atvažiavo gerokas skaičius 
naujų žmonių ir čia reikės pa

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Kur Dubysa teka graži,
Ten stovyklavome mes visi...
Ir šiemet gražieji Bubių pu

šynai susilaukė svečių: prie 
puikių Dubysos krantų VH.24— 
31 dienomis buvo įsikūrę Šiau
lių basanavitiečiai. Tai jau šie

Stovyklavome tautinėse 
stovyklose.

Dalis Pasvalio Pajautos ir 
Kęstučio draugovių skaučių ir 
skautų stovyklavo taut, stovyk
lose. Skautams vadovavo skaut. 
vytis gimn. mokyt. Ig. Serapi
nas, o skautėms — pradž. mok. 
mokyt. Sabienė. J. S.

rodyti savo sugebėjimus liku
siems broliams ir įtraukti į 
skautiškąjį kelią naujus darbi
ninkus. Laikinai draugininko 
pareigoms eiti paskirtas draugo
vės adjutantas vyr. skit. VI. 
Kuprys. Tiesa, per porą metų 
gyvavimo dr-vė turėjo gan gra
žių laimėjimų, vien tik dėka 
gražaus ir darnaus susiklausy
mo bei skautiško kruopštumo. 
Nors išvykstantiems gaila pa
likti tuos, su kuriais teko dirbti, 
vargti ir laimėti, bet skautas vi
sur optimistas ir išvykstant no
rėtųsi palinkėti dr-vei ir toliau 
neiškrikti, bet nuoširdžiai vi
siems išvien dirbti kilnų skau
tiškąjį darbą ir su šypsena lū
pose žengti, kad ir sunkiais gy
venimo keliais. ' Sakalas.

met ketvirta iš eilės kasmet čia 
rengiama tradicinė draugovės 
stovykla.

Pradėjome ją nelabai links
mai, nes sekmadienį gavome ži
nią, kad mirė mūsų mokytojas 
A. Francas. Ta proga buvo pa

skelbtas trijų dienų gedulas ir 
jo ženklan buvo nuleista vėliava 
iki pusiau stiebo. Į mokyt, lai
dotuves išsiuntėm 2 atstovus su 
vainiku.

Kaip ir kasmet, stovyklos 
laužus, kurių dėl gedulo šiemet 
tebuvo 4, aplankė labai daug 
vietos gyventojų ir vasarotojų, 
kurie buvo labai patenkinti. La
bai patikę vaidinimėliai, sto
vyklos fakyras“, duetai, stovyk
los „orkestras“ ir ypač „radi
jas“, nors jis nebuvo labai sudė
tingas, bet buvo įdomių „trans
liacijų“.

VII.29 d. rytą gavome žinią, 
kad pro Bubius pravažiuoja bro
liai vilniečiai. Visus apėmė ne
paprastas entuziazmas. Išsiirėm 
į Dubysą, kur prisirinkom krū
vas baltų lelijų ir pasipuošę uni
formomis, išėjom pasitikti. Visi 
buvome kažkaip giliai susijau
dinę.

Atūžė auto ir pasipylė iš jo 
būrys vilniečių, subėgę sušukom 
pasveikinimo šūkį ir apipylėme

TELŠIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas nupiešė gen. Žu

kausko paveikslą.
Skautų tuntui vadovauja 

gimnazijos mokyt. S. Sidabras. 
Paskutiniu metu jis labai gra
žiai nupiešė spalvotą paveikslą, 
vaizduojantį gener. S. Žukaus
ką, sėdintį ant žirgo. Vieta vaiz
duoja frontą, uniforma iš 1919 m. 
Skautų tuntas tokių paveikslų 
atspausdino 5 tūkstančius egz. 
Formatas 30x27 cm. Dalį tų 
paveikslų tunto vadija numato 
išdalyti nemokamai ilgamečiams 
tunto rėmėjams. Kiti bus išpla
tinti. Iš atitinkamų įstaigų pla

juos lelijomis ir skautiškais svei
kinimais. Į skautus prabilo vil
nietis kun. Čibiras, kuris pareiš
kė, kad ateis ta valanda, kada 
galės ir jie mus kur nors taip 
sutikti, pvz., prie Aušros Vartų.

Mielojo lietuvybės kovotojo 
žodžių buvome labai sujaudinti, 
ir ne vieno akyse matėsi pras
mingos ašaros... Bet širdys užsi
degė dar didesniems pasirįži- 
mams, kurių tauta gal pareika
laus.

Paskutinę stovyklos dieną 
buvo vietos JŪR gegužinė, ku
rioj vakare užpildėme programą 
skautišku laužu.

Apskritai, stovykla pasisekė. 
Jos viršininku buvo buvęs dr- 
vės skautas iš Kauno sk. vytis 
skltn. Pr. Žolpis, „ūkio minis - 
teris“ sk. Žilevičius, laužus ve
dė sk. vytis skiltim A. Gapana 
vičius.

Už vietą ir įvairią pagalbą 
esam labai dėkingi p. p. Zubo
vui ir Liutikui.

Alius.

tinti leidimas gautas. Pardavi
nėjamas po 1,75 lt.

Statys skautiškąjį būklą.
Tunto žinioje yra 2 baidarės, 

1 jachta, 1 laivelis. Skautai iki 
šiol neturėjo kur šį turtą patal
pinti. Tikimasi iš miesto savi
valdybės gauti sklypelį žemės 
ir statyti būklą. Lėšas statybai 
sudarys gautas pelnas iš par
duotų paveikslų, kuriuos tuntas 
nesenai išleido. A. G.

O KAS GIRDĖTI KITUOSE 
TUNTUOSE?

musu didžioji sciom
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I K. Laucius.

KAIP ATRODO EUROPIEČIUI AMERIKA 
PIRMĄ SYK JĄ APLANKIUS IT"‘”“ 15~“

PRAKTIŠKUMAS NUSTELBIA 
GROŽĮ?

Kai pasižiūri į Amerikos miestus, 
susidaro įspūdis, kad amerikiečiams 
pirmos eilės dalykas yra praktišku
mas, patogumai, o tik toliau rūpi gro
žis. Galimas dalykas, kad aš labai 
klystu taip manydamas, bet, sakau, 
toks įspūdis gaunamas. Pirmiausiai 
metasi į akis pastatų panašumas. Čia 
nematyti tiek daug stilingų namų, 
kaip daugelyje Europos miestų. Ame
rikos miestų namai vieni į kitus la
bai panašūs, lygūs, be architektūri
nių pagražinimų, daugelis iš oro ne
labai teprižiūrimi. Pavyzdžiui, tokia 
Baltimore daro kaip ir kareivinių 
miesto įspūdį: labai daug namų, sta-. 
tytų iš raudonų plytų, labai „lygių“, 
aprūkusių.

Kitas dalykas, kuris metėsi į akis, 
tai paminklų, skulptūrų, fontanų ir 
kitų tolygių miestų puošmenų ne- 
gausumas. Paryžiuje, Vienoje, Ber
lyne, Stokholme ir daugelyje kitų 
Europos miestų net nuvargsti bežiū
rėdamas aikštėse ar parkuose į įvai
rius milžiniškus liūtus, raitelius, ka
ralius, įvairias skulptūras, fontanus. 
Amerikos miestuose tokių dalykų 
palyginamai maža tėra.

MŪSŲ KAUNAS — STIKLINE, 
PALYGINUS SU AMERIKOS 

MIESTAIS.
Gal ir klystu, bet man susidarė 

įspūdis, kad amerikiečiai, kaip ir 
prancūzai, nelabai teboja viešosios 
švaros. Pavyzdžiui, Paryžiuje ėjau 
gražiu Hausmano bulvaru kokį 1,5 
kilometro, dairydamasis, ar kur ne
pamatysiu atmatoms dėžutės, į kurią 
galėčiau įmesti popierin susuktas 
apelsinų žieves. Deja, neradau. Per- 
pykau ir sviedžiau tą žievių gniūžtę 
vieno švariausių kiemų tarpvartin:

— Jei jums nerūpi švara, tai kam 
aš ja rūpinsiuos, — tariau sau.

Skautininkas Vainauskas, kuris 
drauge ėjo, tai pamatęs tiesiog ap
stulbo iš nustebimo, kad aš taip ne
kultūringai elgiuosi. Kai atsipeikėjo, 
ėmė mane barti:

— Lauciau, tu blogą darbą pa
darei...

— Už tai tu gali padaryti gerą, 
jei surinksi iš kiemo tas žieves, — 
atrėžiau, nes buvo pikta nejuokais.

Tai buvo grįžtant iš Amerikos. 
Amerikoje panašiai elgiantis mačiau 
ne vieną. Važiuodami autobusu iš 
Pittsburgo į Čikagą, viename mies

tely sustojome „pasiganyti“. Viena 
mūsų bendrakeleivė pradarė auto
buso langą ir tvojo į patį vidurį gat
vės jai nebereikalingų laikraščių 
pundą... Pamėgintum taip padaryti 
Vokietijoje!

Būnant Vašingtone man teko ma
tyti vieną parką sekmadienio rytą ir 
pavakarį. Rytą jis buvo švarutėlis, o 
vakare — visas baltavo nuo ten pa
liktų laikraščių ir kitokių popierių. 
Panašiai, kaip pas mus Kaune Vy
tauto kalno ąžuolyne arba A. Pane
munės paplūdymiuose, tik ten vis
kas stambesniu mastu... Mat, pas 
mus palieka tik popierius nuo mais
to, o amerikiečiai ir laikraščius, ku
rie turi po keliasdešimt puslapių sto
rumo.

Traukinių vagonai Amerikoje yra 
dviejų rūšių: „Pulman car“ — pra
banginiai, kaip pas mus I klasė, ir 
„coach“ — paprastieji, atseitų III 
klasė. Tačiau nepalyginamai geresni 
už mūsų III klasę. Nėra juose jokių 
pertvarų („kupė“), o išilgai vagoną 
abiem pasieniais eina dvi eilės suolų, 
kiekvienas suolas dviem žmonėms 
(kaip pas mus provincijos autobusuo
se). Suolai minkšti, apmušti žalia 
gelumbe. Įeinu pirmą sykį į tokį 
„kočą“ ir matau amerikiečius sėdint 
susidėjus kojas su visais batais ant 
priešingo suolo sėdynės.

„Na, ateis konduktorius. Teks 
jums, gerbiamieji!“ — galvoju sau.

Atėjo. Surinko bilietus ir nuėjo. 
Taip jiems ir „neteko“. Pasirodo, 
kad taip sėdėti čia priimta, o pas 
mus jei vagone atsigulsi ant miega
mosios lentynos, kuri niekuo neap- 
mušta, su batais, nepasidėjęs ko nors 
po jais, tuoj konduktorius pažadins

Skuodo skautai paleidžia balioną Šefo 
garbei. Jis nuskrido net 10 kilometrų.

Pasktn. A. Krauso nuotr.

ir apibars. Dėdavau paskiau ir aš 
kojas ant priešingos sėdynės (mat, 
patogu sėdėti), bet niekaip „neuž- 
lauždavo širdis“ dėti jas su visais ba
tais — nusimaudavau ar laikraštį į 
apačią padėdavau.

Dėl tokio viešosios švaros neboji
mo Amerikos miestuose daug kur 
nešvaru. Ypač slegiantį įspūdį tuo 
atžvilgiu man paliko Čikaga. Ten la
bai dideli kontrastai. Miestas turi 
daug gražių parkų, Mičigano ežero 
pakrantėje labai puikios gatvės. De
ja, miesto vidury yra daug gatvių, 
kur vėjui pakilus popieriai skraidy
te skraido, o dulkės formuojasi į de
besėlius, nuo kurių reikia skubiai 
užsimerkti. Daugelio namų kiemai 
priversti visokių griozdų, namai ap- 
irę, aptriušę, aprūkę. Matyti, nere
montuojami. Panašiai daug kur at
rodo ir Brooklynas (New Yorko prie
miestis — 3 milijonai gyventojų!).

Čikagoje su advokatu Lapinskiu 
teko užeiti darbui baigiantis į teismo 
rūmus. Koridoriai pilni popierių, 
papirosų nuorūkų, dėžučių ir kt. Pas 
mus įstaigose to nematyti.

Iš to, kas čia pasakyta, kai kam 
gali susidaryti klaidingas įspūdis — 
kad Amerikos miestų gatvės atrodo 
lyg kokie sąšlavynai. Taip nėra. Yra 
labai švarių ir nešvarių. Tik Ame
rikos publika, atrodo, nesirūpina 
viešosios švaros palaikymu ir šiuo 
atžvilgiu mes iš amerikiečių pasimo
kyti negalėtumėm.

KINO MĖGĖJAI GALĖTŲ PAVY
DĖTI AMERIKIEČIAMS.

Dabar gal ne viena mūsiškė „kan
didatė“ į kino žvaigždes pavydi ame
rikiečiams, kad jiems netoli Holyvu- 
das. Tačiau tikrai pavydėti galėtų 
kiekvienas uolesnis kino mėgėjas. 
Būnant Amerikoje man teko aplan
kyti keletą kino teatrų (New Yorke, 
Vašingtone ir Čikagoje). Techniš
kuoju atžvilgiu jie man labai patiko. 
Matyti, esama labai gerų ekranų ir 
aparatūros. Pirmiausiai vaizdai ek
rane atrodo reljefiškesni ir „sultin- 
gesni“: kas juoda, tai juoda, o kas 
balta — šviesiai balta, bet ne taip 
pilki, išblankę, kaip mūsų ekranuose. 
Vaizdai ekrane atrodo gilesni ir gy
vesni. Toliau, labai švariai perduoda 
kalbą ir muziką. Jei Kauno kino- 
teatruose žiūrėdamas angliškas fil
mas maža tegali suprasti dėl neaiš
kaus ir greito žodžių tarimo, tai ten 
daug lengviau suprasti kine artistą,
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kaip šiaip amerikietį, nes artistas 
stengiasi kalbėti labai aiškiai, o apa
ratai garsą perduoda su visais niu
ansais.

Pradėjus kalbėti apie kinus, reikia 
pasakyti, kad ten yra ir kino teatrų 
tikra to žodžio prasme. Programa 
ten labai marga: parodo filmą, bale
tą, pagroja orkestras, parodo komiš
ką vaidinimėli ir kita. Seansas trun
ka dvi valandas ir programa eina 
nuo ryto ligi vakaro, tik iš ryto bi
lietai pigesni, o į pavakarį brangesni. 
Brangiausi vakare. Vietos nenume
ruotos, sėsk kur patinka — arčiau 
ar toliau ekrano. Nėra I, II ar III 
vietos, kaip pas mus. Kine, jei patin
ka, ploja, kaip pas mus teatre.

Man teko būti garsiame New 
Yorko kinoteatre „Radio City“, kurį 
įkūrė žibalo karalius Rockfeleris. Tai 
teatras, kuris įrengtas pagal pasku
tinį technikos žodį. Ypač stebina 
scenos įrengimas. Paspaudei mygtu
ką ir štai iškyla iš požemių scena su 
senai ten sėdinčiu orkestru. Atliko 
jis savo programą ir „nugrimzdo“ že
myn, o jo vietoje atsirado baletas ar 
ekranas. Be galo įdomūs šviesos 
efektai baleto programos metu. Šis 
teatras turi 6200 vietų, o atrodo ne
didelis. Dirba jame 600 apmokamų 
žmonių.

AMERIKOJE MUZIEJUS GALI 
DOVANAI LANKYTI.

Meno ir kultūros įstaigos Ameri
koje visiems prieinamos. Yra labai 
puikių muziejų, į kuriuos įėjimas ne
apmokamas. Reikia mokėti tik už 
įėjimą vieną arba dvi savaitės die
nas. Atsineštus drauge daiktus taip 
pat nemokamai saugo. Europoje 
priešingai — už viską turi mokėti. 
Ir muziejai labai turtingi. Yra net 
atskiros salės, įrengtos kokių nors 
turtuolių arba brangiausių ekspona
tų, padovanotų privačių asmenų. Či
kagoje man teko atlankyti gamtos 
istorijos muziejų, kuris yra toks di
delis, kad pusės dienos vargu užtek
tų jį visą tik apeiti. Įrengtas žavėti
nai. Čikagos akvariumas man pasi
rodė didesnis ir gal net turtingesnis 
už garsųjį Berlyno akvariumą. Arba 
planetariumas Čikagoje! Per valandą 
laiko nemokamai gali pamatyti visų 
metų saulės ir kitų dangaus kūnų ke
lionę. Bepigu amerikiečiams moky
tojams mokyti jaunuomenę istorijos, 
geografijos, zoologijos, kosmografijos 
ir kitų dalykų turint tokių įstaigų.

Taip pat yra labai turtingų ir pa
vyzdingai sutvarkytų viešųjų knygy
nų ir skaityklų. Ten gali gauti ko
kių tik nori knygų ne tik anglų, bet 
ir svetimomis kalbomis. Vašingtone 
yra garsus „Kongreso Knygynas“. 
Jame gali gauti ir lietuviškų knygų. 

Čia saugomas po stiklu pirmasis 
Gutmano spausdintos Biblijos eg
zempliorius, vertinamas pusantro 
milijono dolerių. Aplink jį vaikšto 
policininkas.

— Ką Tamsta čia veiki, pone? — 
pasiteiravau.

— Bibliją saugau.
— Kam ją saugoti? Kur gi dėtum 

ją pavogęs: juk joks muziejus jos 
nepirks, nes žinos, kad vogta, — sa
kau jam.

— Parduoti, aišku, niekas nevogs, 
bet gali pavogti koks ekscentriškas 
milijonierius.

Kiek toliau taip pat policijos 
saugomas Amerikos konstitucijos ori
ginalas. Šalia statomos gyvų gėlių 
puokštės.

TECHNIKA AMERIKIEČIŲ TAR
NYBOJE.

Amerikoje, tur būt, geriausiai ga
lima pamatyti, kiek daug galima pa
naudoti technikos išradimus pato
gesniam žmonių gyvenimui sukurti. 
Jei atrodo, kad amerikiečiui grožis 
yra antraeilis, tai patogumai — pir
maeilis dalykas. Visi technikos išra
dimai čia įkinkyti į vežimą, kuriuo 
amerikietis keliauja šio pasaulio ke
lionę.

Kaip jau rašiau pereitame numery, 
Amerikoje ir paprastas darbininkas 

Pirmametis 
mokinys 
A. Laučienės 

nuotr.

Iš K. Lau
ciaus knygos 
„Fotografuoti 
gali kiekvie
nas“ H leid.

gali įsigyti automobilį. Visi taksiai ir 
kiekvienas geresnis automobilis turi 
radijo priimtuvą. Kiekviena truputį 
daugiau pasiturinti šeima turi radijo 
priimtuvą, elektrinį šaldytuvą (elek
tra ten labai pigi) ir eilę kitokių prie
taisų, kurie palengvina šeimininkavi
mą. Patefoną ten sunku gauti — jis 
laikomas savo amžių atgyvenusiu da
lyku.

Viešbučiuose ir visuose didesniuose 
namuose įtaisyti liftai, kurių kai ku
rie labai greit dumia. Geležinkelių, 
autobusų stotyse, teatruose ir kitur 
yra įtaisyti vadinamieji „poilsio 
kambariai“, kur nusiplovęs rankas 
išdžiovini šiltu oru, einančiu iš tam 
tikrų aparatų.

Judėjimą tvarkančių policininkų 
gatvėse nedaug tematyti, nes jis 
tvarkomas šviesos automatų pagal
ba. Gatvių sankryžose stovi lempos, 
kuriose yra trys šviesos. Geltona 
(reiškia „atsargiai“), žalia („eik“) ir 
raudona („stok“). Jos automatiškai 
užsidega, pabūna tam tikrą laiką ir 
užgesta. Gatvėmis, kur yra daug 
skersgatvių, ir labai norėdamas greit 
nepavažiuosi: nuolat turi sustoti, kad 
galėtų skersai pravažiuoti ar praeiti.

Geležinkelių stotyse ir vagonuose 
įtaisyti automatai popieriniams puo
deliams vandeniui gerti. Įmetei cen
tą — iškrenta puodelis, su kuriuo ga
li atsigerti vandens. Geriamo van
dens yra kiekviename vagone, tuo
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tarpu pas mus gali nutrokšti, kol pa
sieksi didesnę stotį.

New Yorko geležinkelio stoty, kaip 
man pasakojo vienas amerikietis lie
tuvis, žiemos metu keleiviui nereikia 
durų atidarinėti ir uždarinėti: jos pa
čios atsidaro ir užsidaro. Jas darinė
ja tam tikras mechanizmas, veikia
mas seleno (foto) narvelių.

Važiuojant per sodžius teko maty
ti, kaip rugius kulia tiesiog lauke. Iš 
gubų veža į mašiną, o iš jos sunkve
žimiu grūdus į namus. Šiaudams į 
žagus sukrauti nereikia darbininkų. 
Tai padaro pati mašina: šiaudai eina 
per tam tikrą vamzdį, judantį įvai
riomis kryptimis. Jis ir „sukrauna“ 
šiaudus.

Apskritai, daug galėtų pasakoti, 
apie gyvenimo sumechanizavimą ir 
technikos pajungimą darbui paleng
vinti.
KAIP ATRODO AMERIKOS KAI

MAS.
Apie tai kuomažiausia tegalėčiau 

pasakyti, nes kaimą teko matyti tik 
pro autobuso ar automobilio langą. 
Nė vieno ūkininko sodyboje neteko 
būti. Bet iš tolo žiūrint kaimas darė 
labai gero įspūdžio. Trobesiai gra
žūs, tvarkingi, nematyti aplink įvai
rių griozdų. Tas pat pasakytina ir 
apie mažus miestelius, kurių daugu
mas labai jaukūs.

LENKTYNIAVIMO DVASIA IR DI
DŽIAVIMASIS SAVO KRAŠTU.
Tai du būdingi Amerikos gyveni

mo bruožai. Visose srityse amerikie
čiai nori būti pirmieji ir tai, atrodo, 
labai pakelia civilizacijos pažangą. 
„Tai ilgiausia gatvė pasauly“. „Šis 
namas aukščiausias visame pasauly“. 
„Tos maudyklės yra didžiausios ir 
gražiausios pasauly“. „Šarkio bare 
yra ilgiausi visoje Amerikoje stalai“. 
Tokių ir tolygių paaiškinimų girdė
davome kiekviename žingsny. Taip 
mums būdavo rodomos „ilgiausios pa
sauly“ gatvės ir New Yorke ir Či
kagoje... Vašingtoniečiai sakė, kad 
gražiausias miestas visoje Amerikoje 
yra Vašingtonas, o ročesteriečiai tą 
patį sakė apie Ročesterį. Ir viskas 
buvo teigiama kategoriškai, be jokių 
rezervų. Tik vieną amerikietį suti
kau, kuris Vašingtone rodydamas 
mums aukščiausiojo teismo rūmus, 
pasakė: „Ir aš manau, kad šie rūmai 
yra gražiausi pasauly“. Kiti sakyda
vo be jokių „manaū“, nors niekur iš 
Amerikos nebuvo išvykę pasaulio pa
žiūrėti.

„Aš esu amerikietis“. — „Matot, 
kas yra Amerika!“ — nuolat mums 
pabrėždavo su labai ryškiu pasidi
džiavimu. Mums tikrai vertėtų pasi
mokyti iš amerikiečių, kaip bran
ginti tai, kas sava.

MOKĖJIMAS KOVOTI UŽ BŪVĮ.
Kai išsikalbi su amerikiečiais, pa

aiškėja, kad jie labai puikiai moka 
kovoti už būvį, moka vykusiai prisi
taikyti aplinkybėms ir išnaudoti pro
gas. Retas amerikietis tėra vertęsis 
tik kuriuo nors vienu verslu ar dir
bęs vieną kurį darbą. Imasi vieno 
darbo ar biznio, nepasiseka — tą me
ta, pradeda kitą. Nesiseka vienoje 
vietoje, keliasi į kitą. Štai, vienas 
pažįstamas amerikietis baigė inžine
rijos mokslus. Negauna savo specia
lybėje darbo. Išmoksta plaukyti ir 
atidaro plaukimo kursus. Gauna dar
bo, juos likviduoja. Kol gavo savo 
specialybėje darbo, nesėdėjo rankas 
sudėjęs. Arba štai kitas pavyzdys. 
Žmogus kasė anglis, tarnavo kariuo
menėje, kur „dasikasė“ iki leitenan
to, išėjęs iš kariuomenės dirbo gele
žinkely. Ten netekęs darbo išmoko 
skutėjo amato. Tas nepatiko — išmo
ko dailidystės ir dabar iš to duoną 
valgo. Tai tik eiliniai, kasdieniniai 
pavyzdžiai. Šimtai tūkstančių žmo
nių po keliolika ar net keliasdešimt 
užsiėmimų yra pakeitę, kol rado 
„tikrąjį..

Mes esame tuo atžvilgiu labai kon
servatyvūs. Jei įsikibome į kokį nors 
darbą, tai ir laikomės bijodami pa
judėti. Pradėjai valdininkauti, tai 
net į kitą tarnybos vietą keliesi ne
noromis, bijai pereiti į kitą ministe
riją. Trūksta judrumo, rizikos. Tie
sa, pas mus galimumai „prasimušti“ 
nepalyginamai mažesni. Amerikoje 
gabus, energingas žmogus be jokių 
diplomų gali daug ką pasiekti, gerai 
įsikurti, užimti labai atsakingas vie
tas. Pas mus kas kita, tačiau daugiau 
judrumo, rizikos ir drąsos kovoje už 
būvį iš amerikiečių pasimokyti ver
tėtų.

KODĖL AMERIKIEČIAI GERI 
SPORTININKAI?

Mes stebimės, kaip puikiai ameri
kiečiai lietuviai krepšinį žaidžia. Ko
dėl? Dėl to, kad amerikiečiai labai 
mėgsta sportą ir sportininkai daug 
dirba. Vašingtone mūsų stovyklavie
tė buvo prie pat teniso aikštyno, ku
riame iš viso buvo 10 teniso aikšte
lių. Žinot, kada ten pradėdavo teni
są žaisti? — 4—5 valandą rytą, kada 
mes dar gulėdavome kaip užmušti. 
Pažaidę vykdavo į darbą. Raskite 
mūsų aikštėse žaidėjų 5 vai. rytą! 
Arba prisiminkime kitą pavyzdį, ku
rį jau esu minėjęs Vašingtono sto
vyklą aprašinėdamas, kaip skautai, 
dar palapinių nepasistatę, beisbolą 
žaidė ir suprasime, kiek ten sportas 
paplitęs.

Mes nusiskundžiame, kad mums 
futbolą žaisti nevyksta ir paprastai 

visa kaltė suverčiama valstybinės 
komandos sustatytojams. Neimsime 
čia gvildenti, kiek kas dėl to kaltas, 
bet pasiskaičius laikraščiuose, kaip 
mūsų valstybinės komandos kandi
datai lanko treniruotę, stebėtis ne
tenka, kad nesiseka. Tuos ar kitus 
žaidėjus į komandą pastatysi, jei ne- 
susižais, nepadirbės, nieko gera ne
bus. Amerikiečiai sportininkai dir
ba. Brooklyne aš buvau sustojęs pas 
vieną darbininką, žmogų jau paau
gusį, dviejų vaikų tėvą. Grįžęs iš 
darbo tuoj dumdavo treniruotis ru
tulį stumti ir krepšinį žaisti. Grįž
davo vėlų vakarą. Nenuostabu tad, 
kad tokie žmonės gerai žaidžia.

KAS MAN LABIAUSIAI AMERI
KOJE PATIKO?

Amerikiečiai nuolat klausinėdavo, 
kaip mums patinka Amerika. Vienam 
mūsiškių sportininkų, kurie pernai 
buvo nuvykę į Ameriką, tiek tie 
klausimai įgrįso, kad grįžtant laivu 
dejavo, kodėl nėra Lietuvoje išleis
to įstatymo, jog kiekvienam lietu
viui, kuris paklaus svetimšalį, kaip 
patinka Lietuva, galėtų skelti į žan
dą... Girdi, tai beprasmis klausimas, 
verčiąs svetimšalį meluoti. Iš tiesų 
į tokį klausimą teisingai atsakyti 
sunku, nes yra dalykų, kurie labai 
patinka ir kurie nepatinka.

Reta kas duodavo konkretesnį 
klausimą. Tik kartą Baltimorėje šo
feris pasiteiravo, kaip patinka ame
rikietės mergaitės... Deja, aš dar ne
buvau spėjęs į jas įsižiūrėti...

Tačiau, jei kas būtų manęs pa
klausęs, kas man labiausiai Ameri
koje patiko, nebūtų buvę sunku at
sakyti. Tuoj būčiau atrėžęs, kad ke
liai ir autobusai. Teko nemaža pa
važinėti autobusais. Aš jais daugiau 
patenkintas, kaip traukiniais. Sėdy
nės minkštos, atramą galima nuleisti 
iki kokių 45° atgal, taip, kad faktinai 
beveik guli. Jokio nuovargio nejun
ti. Su sktn. Vainausku važiavome iš 
Čikagos į New Yorką autobusu net 
27 valandas, sustodami tik po kelio
lika minučių pavalgyti. Ir atvyko
me jokio nuovargio nejausdami. Jo
kių dulkių, jokio kratymo, matai tik
rąjį šalies vaizdą. Kam teks nuva
žiuoti į Ameriką, patarčiau būtinai 
pavažinėti autobusais!

f
• *

Maždaug tokią Ameriką aš mačiau. 
Visko papasakoti neįmanoma. Papa
sakojau ką mačiau joje teigiamo ir 
neigiamo, nes viską reikia žinoti. 
Kas galėtų, labai patartina ten nu
važiuoti, ypač kad ateinančiais me
tais pasitaiko patogi proga. Kitą sykį 
pakalbėsime, kaip atrodo Amerikos 
Lietuva.
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ANGLŲ SKAUTŲ FONDAS.

Skautų šefui lordui Baden-Powelliui pagerbti ir anglų 
skautams remti Kento kunigaikštis įsteigė skautų fondą. Į nau
jai įsteigtą fondą gausiai plaukia aukos. Lordas Nuffieldas, fon
do valdybos narys, pažadėjo paaukoti 50.000 svarų sterlingų su 
sąlyga, kad fondas turi pasiekti 500.000 svarų. Tačiau matyda
mas, kad nuo balandžio 29 d. iki liepos 14 d. fondas pasiekė net 
200.000 svarų, lordas Nuffieldas atšaukė savo sąlygą ir įnešė 
tuos 50.000 svarų, būdamas tikras, kad 500.000 svarų bus netru
kus suaukoti. Neiškentėjo ko greičiausiai nepaaukojęs skautų 
fondui!

Liepos 14 d. lordas Baden Powellis šio fondo reikalu su
šaukė Grosvenor House konferenciją, kurioje dalyvavo 400 skau
tų vadų ir rėmėjų, jų tarpe ir Kento kunigaikštis. Baden Po
wellis pats dėl ligos negalėjo atvykti. Jo kalba sklido telefono 
laidais iš tolimųjų skautų Šefo namų ir per garsiakalbius pa
siekė susirinkusius svečius. Baden Powellio žodžiais, skauty- 
bės automobilis niekuomet nesustos: jis visados turės pakan
kamai benzino (pasiryžimo), tik kartais reikėtų jam daugiau 
alyvos (lėšų), kad geriau suktųsi ratai. Paskui kalbėjo kai ku
rie skautų vadai; jie visi iškėlė Baden Powellio vaidmenį. Esą, 
joks kitas žmogus nesukūrė tiek draugiškumo ir broliškos mei
lės tarp įvairių žmonių bei tautų, kaip jis.

ORIGINALI LADY BADEN POWELL AUKA.
Anglų skaučių vadė skautų fondui atsiuntė perlaidą —9131 

penny. Ką šitas skaičius reiškia? Lady Baden Powell paaiškino 
laiške: „Laimės negalima įvertinti pinigais. Už tą laimę, kurią 
man suteikė skautybė, tegaliu atsiųsti kuklų simbolinį atpildą
— tik vieną penny už kiekvieną dieną tų 25 metų, kuriuos tu
rėjau laimę būti skaute“.

DIDVYRIŠKI KINIEČIŲ SKAUTAI
16 kiniečių skautų ir skaučių iš Singapūro paliko savo pa

togius namus, nuvyko į Kiniją, pasiryžę tarnauti pirmosios pa
galbos būriuose ir ligoninėse. Deja, iš jų teliko vienas Ny Chee 
Keng, 19 metų berniukas, galįs papasakoti apie savo draugų 
pasiaukojimą ir pasišventimą ginant tėvynę nuo japonų. Jis 
pats dabar guli Hankavo karo ligoninėje, atsigauna nuo savo 
dviejų žaizdų ir galvos kiaušo sužalojimo. 10 jo draugų buvo 
užmušti, 2 sunkiai sužeisti ir 4 dingo be žinios. Dabar jo vie
nintelis draugas — panelė Chong Yeng Tack — Singapūro ki
niečių karo pagelbos būrio sekretorė, kurios dešinė koja ampu
tuota dėl pavojingos kulkosvydžio žaizdos, įgytos dirbant lauko 
ligoninėj Šansi fronte. Iš 16 didvyrių, 9 buvo berniukai, o 7
— mergaitės. Visi buvo jauni, kilę iš turtingų šeimų, mokslei
viai ar studentai. Jų vadė buvo Maok Swee Cheng — vienin
telė turtingo cukraus pirklio duktė. Jie negalvojo apie savo 
gyvybę, kai teko vykdyti svarbesnius uždavinius. Berniukai 
dalyvavo ryšių tarnyboje, buvo didžiausiam pavojuje pačiame 
Šansi fronte. Skaudžiausia, kad vienas iš tų skautų žuvo vež
damas ligonis raudonojo kryžiaus automobiliu, kurį japonai ap
mėtė bombomis.

PLAUKIOJANTI ANGLŲ SKAUTŲ STOVYKLA.
Taikos idėjai skleisti anglai suruošė jūrų kelionę skautams. 

450 skautų vadų š. m. rugpiūčio mėn. 8 d. išplaukė iš Liver- 
poolio į Islandiją. Iš ten plauks Norvegijon, Danijon ir Bel- 
gijon. Toji kelionė — tikra tarptautinė draugiškumo manifes
tacija: visuose uostuose užsienio skautai anglus entuziastiškai 

sutiksią, parūdysią savo gimtąjį kraštą, laužuose suartėsią su 
anglų „plaukiojančios stovyklos“ dalyviais.

11-OS METŲ BERNIUKAS LEIDŽIA LAIKRAŠTĮ.
Tiesa, jis dar neturi nei rotacinės mašinos, nei spaustuvės 

— tad pats daro nuorašus. Jauniausias Anglijos redaktorius yra 
Norman King, 11-os metų vilkiukas, leidžiąs 2-os Andoverio 
draugovės laikraštį. Būdamas mūrininko sūnus, neseniai įstojo 
į vilkiukus ir pastebėjęs, kad nario mokesčiai kuklūs, pradėjo 
leisti laikraštį. Pats parašo vedamąjį straipsnį, trumpą apysaką, 
kelis anekdotus, uždavinį ir trumpą nurodymą, kaip galima pa
sigaminti kokį instrumentą ar modelį. Viskas paties redakto
riaus fantazijos padarinys. Jam nė bendradarbių nereikia.

GARSUS LAKŪNAS — SKAUTAS.
Sužinojome, kad garsus lakūnas Douglas Corrigan, šią va

sarą nuskridęs pasenusio modelio paprastu lėktuvu iš Amerikos 
į Airiją, yra 711-os New-Yorko draugovės skautas.

„<S(ooyk(os J^tfoaco“ skolininkėms

Sesės tuntininkės ir vietininkės ir kitos skautės, kurios 

iki šiol negrąžino „Stovyklos Aitvaro“ prenumeratos knyge
lių, prašomos jas kuo greičiausiai siųsti E. Ševelinskaitei, 

Skaučių Seserija, Kaunas, Nepriklausomybės a. 4 nr.

Kurios už prenumeratas dar neatsiskaitėte, prašomos 

tuo pačiu adresu siųsti ir pinigus.

Jei kas iš prenumeratorių kartais kurio nors numerio 

ar, apskritai, „Stov. Aitvaro“ nėra gavęs, prašau apie tai 

pranešti man ir atsiųsti tikslų savo adresą.

E. ŠEVELINSKAITĖ,

Buv. „Stovyklos Aitvaro“ redaktorė.

Modernių skrybėlaičių mėgėja skaučių tautinėje stovykloje 
taip papuošė, aikštelę prie savo palapinės.

A. Laučienės nuotr.
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Mes stovyklavome ir Latvių tautinėje stovykloje

Mus išleisti į stotį 
atvyko ir brolijos 
vadas _vyr. sktn. 

pulk. Sarauskas.

A. Laučienės nuotr.

Savo tautinės stovyklos įsirengimai, 
tarnybos, varžybos ir įspūdžiai parei
kalavo iš mūsų daug jėgų. Bet mes dar 
pasiryžome stovyklauti — už poros 
dienų mes rengėmės vykti į 4-tą lat
vių skautų tautinę stovyklą.

Liepos 21 d. 11 vai. mes jau trau
kinyje. Mūsų reprezentacinė draugovė 
susideda iš 26 skautų. Su mumis drau
ge važiuoja prancūzų skautas Pierre 
Cazenavette iš Tarbes. Tuojau jis mus 
ima mokyti prancūziškų dainų. Bedai
nuodami nepajuntame, kaip traukinys 
sustoja Šiauliuose. *

* *
Šiaulių stotyje, atvykę iš Klaipėdos, 

prancūzų skautai laukia mūsų. Mes 
pirmieji juos pamatome. Šaukiame 
juos. Mūsų prancūziukas iššoka iš va
gono ir? pietų kraštų dvasiškių papro
čiu, suglausdami veidus pasisveikina 
su vadais: markizu Franclieu ir abatu 
Rupp. Tuo tarpu jų kuprinės ir visas 
inventorius pro langus skriste suskren
da į mūsų vagoną. Vagone tiršta. Trau
kinys savais laukais mus neša toliau. 
Artėjam prie latvių pasienio. Mes pa- 
dainuojam prancūzams išmoktas dai
neles, jie mums pasakoja savo įspū
džius, išsivežamus iš Lietuvos ir vai
šina lietuviškais saldainiais, kuriuos 
jiems įdėjo šiauliškė ponia Venclaus- 
kienė. *

* *
— Joniškis! — šūkteli kondukto

rius, šokdamas iš stojančio traukinio.
Mūsų vagone ypatingas judėjimas. 

Visi prancūzai trukčiagalviais veržiasi 
į peroną. Visi subėga būrin.

— Valio! valio! valio!.. — šaukia jie. 
O su kiekvienu šūkiu virš jų galvų iš
skrenda į orą mūsų Flateris. Jis buvo 
mūsų tautinėje stovykloje jų vadovas. 
Palydėjęs iki sienos dabar liko grįžti į 
Kauną. Paleidę jį iš savo rankų pran
cūzai įteikia gėlių ir ima dainuoti: 
„Atgimė tėvynė“, „Stovyklaut, išky
lant“ ir „Pasėjau linelius“.

*
* *

Konduktorius švilpia. Mes vėl va
žiuojam. Traukinyje vaikšto muitinin
kai ir policija, mūsų ir latvių. Surenka 
iš visų asmens dokumentus. Bagažo 
nežiūri, tik paklausia ekskursijos va
do sktn. Itn. Pečiūros, ką mes vežame. 
Pasienio stulpas. Mes jau Latvijoje. 
Viskas kaip ir Lietuvoje, tik pagal ge
ležinkelį gražesnės sodybos: daugiau 
dažytų stogų ii’ sienų, maišosi mūrinių 
pastatų. Jau pirmoji Latvijos stotis 
Meitenė. Mes paleidžiame į darbą savo 
foto aparatus.

Grįžę į vagoną ir mes ir prancūzai 
randame su likusiais vagone besikal
bančius atvykusius mūsų sutikti busi
muosius brolėnus. Mūsiškis — Latvi
jos lietuvis Algirdas Ruzgys. Važiuo
jame toliau su savo vadovais. Pro mū
sų akis šmėkšteli Jelgava su jos didele 
pilimi, prateka Lielupė, besupdama 
rūkstančiais kaminais laivus. Ir štai 
jau Ryga.

Mums prisistato stovyklos tarnybų 
dalies keli pareigūnai. Daiktus paima į 
sunkvežimį, o mes persėdame į kitą 
traukinį.

— Tai prie marių važiuojat? — sto
tyje klausia dvi senutės lietuviškai.

— Taip, prie marių — į Lielupę, — 
atsakome.

*
* *

Lielupėj išlipam. Prancūzai sau, o 
mes sau išsirikiuojam. Išskleidžiame 
savo vėliavą, ir su daina naujos sto
vyklos gyveniman žengiam. 30 minučių 
kelyje, dainos atsikvėpimo metu, mū
sų koja trepteli į latviškąjį meksfal- 
tuotą plentą. Mes keliaujame pušynu 
pro šviesiaspalves mūrines vilas, pro 
vasarotojų akis.

Baigiasi vilos, baigiasi meksfaltas— 
koja baltožemį mina. Mes jau stovyk
los rajone. Priešakyje labai dideli, ža
liai dažyti vartai nendrėm ar šiaudais 
dengti. Tai vadinamieji „Vado Vartai“. 
Tikrai gražūs ir didingi. Mūsų daiktai 

sunkvežimyje jau čia. Stovykla atrodo 
dai- tuščia. Tik darbininkai baigia ben
dras įrangas. Parodo mūsų stovyklavi
mo vietą. Ji prie pat šių garbingų var
tų. Vieta slėni, bet už tai sodriom įsir- 
busiom mėlynėm turtinga. Kol vadai 
planuoja vietą, visi saujom brankiam 
jas.

Vienam krante už 200 metrų bai
giasi pušynas. Tai jūra. Į ją raudona 
saulutė jau taikstosi skęsti. Skanios 
uogos, bet reikia rūpintis nakvyne. 
Puolam prie darbo. Greit tiesiasi mūsų 
šviesiai žalios palapinės. Nešame į jas 
šiaudų matus, klojame patalus. O ūkio 
viršininkas su keliais talkininkais 
mums vakarienę ruošia.

*
* *

Naujos dienos rytą mus pažadina 
stovyklos judėjimas. Pro mūsų rajoną 
birbia vienas po kito sunkvežimiai, pri
krauti dėžių, karčių, palapinių. Jie ve
ža stovyklauti atvykstančių inventorių. 
Kuprinėmis apsikrovę be pertraukos 
slenka ir stovyklautojai. Šokame iš pa
lapinių. Leidžiamės į jūrą. Jūra ban
guoja putotom bangom. Mes šokame į 
jas. Rygos įlankos vandenys pirmą 
kartą aplieja mus. Mes kovojame su 
bangomis iki pailsimo. Grįžę į stovyk
lą jau randame I skilties tarnybą pa
rengusią mums pusryčius. Negaišuo
dami sotinamės. Paskui darbas. Pasi
dalijame į tris grupes. Vieni imamės 
stalo sktn. Vainausko vadovybėje, kiti 
su draugovės vadu sktn. Pečiūra ima
mės dirbti vartus, treti su jo pavaduo
toju, čia rašančiu, pristatome medžia
gą. Šiek tiek lynoja lietus. Daugiausia 
dirbame tik su maudymosi kostiumais.

Pačiam darbo įkarštyje atvyko pas 
mus lenkai su vizitu. Visa reprezenta-

Važiuojam!
K. Lauciaus nuotr.
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cine draugovė su vadais išsirikiavusi 
įėjo į mūsų rajoną. Prisistatė. Pažiū
rėjo darbų ir paprašė nusifotografuoti. 
Mes atsisakėme, paaiškindami, kad 
esame neuniformuoti ir užsiėmę.

Dirbant ir skubant laikas nepapras
tai greit bėga. Nepastebėjom, kaip 
atėjo pietūs. Tik išgirdę pietų švilpu
ką pajutome, kad valgyti pašėliškai 
norisi. Ir niekam neskelbus varžybų, 
daugumas šoko lenktyniuodami prie 
virtuvės. Greit valgėm. O pavalgę — 
vėl prie darbo. Apskritimu sustatytų 
7 palapinių vidury iškyla vėliavos stie
bas, kairėj jo pušų žievės koplytėlėj 
rymo Rūpintojėlis, o ten vyrai šluos
to prakaitą iškėlę vartus. Paniuręs 
dangus mums saulutės nerodo, bet jau
čiame artėjant vakarą. Atsimename, 
kaip bloga buvo gulėti ant žemės. Visi 
sujundame savo palapinėse dirbtis lo
vas. Greit į jas gulame, atsisveikinda
mi su liepos 22.

*
* *

Švilpukas pažadina naująjį rytą. 
Vėl jūros vonios, pusryčiai — ir stalo 
baigimas, vartų taisymas, rajono tvė
rimas, valymas. Paskui dėmesio švil
pukas. Visi apsirengiame uniforma. Iš
sirikiuojame. Komanda. Rankos iškyla 
didžiuoju saliutu. Aukštas pušynas iki 
pat jūros suskamba Lietuvos himnu. 
Pamažu į stiebo viršūnę kyla mūsų 
tautinė vėliava.

Jaučiamės jau įsirengę. Taisome 
smulkmenas. Pamatome mašiną su lie
tuviška vėliavėle. Pro langus pažįsta
me veidus.

— Šefo pavaduotojas ir brolijos už
sienio skyriaus vedėjas atvažiavo, — 
laukiančiu džiaugsmu perbėga iš lūpų 
į lūpas žinia.

Mūsų vadas bėga sutikti. Iš maši
nos išlipa vyr. sktn. dr. Alekna ir vyr. 
sktn. Laucius. Vienas su lazda, antras 
su foto aparatu ant krūtinės. Pasisvei
kiname. Svečiai apžiūri mūsų stovyklą 
ir vyksta į vadų stovyklą savo pasto
gės pasižiūrėti.

Prieš 14 vai. išsirikiavę žengiame į 
pajūrį. Pajūryje vėliavų aikštė, pajū
ryje estrada, pajūryje jau nusitiesusi 
ilga eilė linijon sustojusių skautų. Mes 
irgi stojame į savo vietą, tarp olando 
skauto ir lenkų reprezentacinės drau
govės. Užpakaly mūsų, už metro nuo 
paskutinės gretos, ramios jūros van
duo tyvuliuoja, jame keletas valčių. O 
priešaky — vasarotojų gal iš visos „Ri- 
gas jurmalas“ susigrūdę. Jie atėjo į 
stovyklos atidarymo iškilmes tiesiog iš 
paplūdimių, su maudymosi kostiumais.

Iš toli, ten nuo estrados ir vėliavų 
aikštės, pasigirdo komanda. Orkestras 
ėmė groti. Ant stiebų ėmė kilti vėlia
vos. Pamatėm ir savo, taip ryškiai iš
siskiriančias iš kitų, spalvas. Po to, pro 
išsirikiavusius skautus praėjo pasisvei-

Taip atrodė mūsų vartai.
K. Lauciaus nuotr.

kindamas stovyklą atidarąs viešųjų 
reikalų ministeris p. A. Bėrzinš su Lat
vijos skautų vyriausiais vadais. Vėl ko
manda. Visi leidžiasi bėgti prie estra
dos. Ministeris A. Bėrzinš sako atida
rymo kalbą. Pradeda lynoti lietus. 
Kongresą ima sveikinti stovyklaujan
čių skautų atstovai. Lietus ima nejuo
kais pilti. Glaudžiamės vieni prie ki
tų — lietuviai, prancūzai, suomiai, šve
dai, anglai — dalijamės savo kūnų šili
ma ir fetrų priedanga. Estradoj pasi
rodo mūsų šefo pavaduotojas vyr. sktn. 
dr. Alekna, kuris latviškai skaito svei
kinimo kalbą. Jam baigus sušunkame 
tris kart po tris „V a 1 i o“. Mums pa
deda daugumas užsieniečių, nes be
veik visi mūsų stovykloj tą šūkį iš
moko.

Pagaliau baigiasi kalbos. Aprimsta 
ir lietus. Vėl bėgame į senąsias savo 
vietas. Dabar paradas. Praeiname pro 
jį priimančius ir kartu su kitais dro
žiame į stovyklą. Netrukus į mūsų sto
vyklą atvyksta p. ministeris A. Bėrzinš 
su visa svita. Jis ypatingai susidomi 
mūsų stalu. Išleidę jį sulaukėme kitą 
aukštą svečią, tai einantį Lietuvos ne
paprasto pasiuntinio ir įgalioto minis- 
terio pareigas p. Briedikj su ponia (jų 
šoferis beatnešąs ponios mums skirtą 
dėžę „tradicijų. Mat, ji Lietuvoje bu

Aukštieji svečiai 
apžiūrinėja mūsų 
stalą. Kairėje — 
viešųjų reikalų mi
nisteris Bėrzinš, 
dešinėje su lazda 
rodo gen. K. Gop- 
pers. Vidury su 
lazda stovi p. Voits, 
pirmasis Latvijos 

skautų vadas.
K. Lauciaus nuotr. 

vo nesykį stovyklose, tai žino, ko rei
kia...). Mes jiems padainavome lietu
viškų dainų.

*
* *

Išgirdę dainas, prisigrūdo svečių 
pilnas mūsų stovyklos rajonas. Garbin
guosius svečius išleidom. Bet turėjom 
dainuoti iki vakaro, nes ėjo vis nauji 
lankytojai ir prašė. Kuris ištrūko, tą 
tuojau sugauna kiti lankytojai ir pra
šo- vesti parodyti, kas pas mus yra įdo
maus. Vedi pirmiausia prie stalo ir 
pradedi vokiškai arba rusiškai:

— Čia yra mūsų stalas. Jame pa
vaizduota Baltijos plaunami pakraš
čiai. — Tiesi pirštą ir rodai: — Čia 
Rytprūsių kraštelis, čia Lietuva, čia 
Latvija, čia Estija, o čia Suomija.

Baigi. Visi žiūri į tave susikaupę. 
Paskui jų akys vėl nuslysta ant stalo. 
Žiūri į rėmus, kuriuose nupasakotas 
paveikslas telpa. O jie gražūs. Pir
miausia durpinių samanų rėmelis, pa
purusių, tartum žydinčių pilkais žie
dais, paskui juosta baltojo jūros smė
lio, vėl gražiosios samanos ir lietuviš
kos nendrės, ant kurių pasistatome sa
vo „servizus“. Smėlio juostos viename 
gale iš Nemuno kiautelių reljefiškai 
padaryta lelijėlė ir rūtelė, o kitame — 
šūkis „budėk!“ Berniukas, atėjęs su 
tėvais, tiesia ranką ir nori paliesti 
„Baltijos jūroje“ plaukiančius laive
lius. Vėjelis pūkšteli. Suplevena mažos 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos 
vėliavėlės, žyminčios tų valstybių žy
miausius uostus ir berniuko akys nu
krypsta į jas. Tėvai nori eiti toliau. Bet 
berniukas spiriasi: jis taip greitai ne
gali atsigėrėti.

*
* *

Aušo naujos dienos. Lankytojų sto
vykloj pilna ii- pilna. Ypač šventadie
niais ir laužų dienomis. Iš ryto latviu
kai skautai „čenčiuodami“ ir rinkdami 
autografus gaudo kiekvienam žingsny, 
o po pietų visuomenė. Kiek pažinčių, 
kiek šnekų, kiek atsiminimų. O susi
pažinti visiems labai lengva.

Apie likusias dienas — kitą syk.

T. Adomonis.
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„Titanico“ pagalbos šauksmas. Te
legrafistas Phillips grimsta su laivu i 
gelmes, nesiliaudamas šaukęs CQD, 
SOS. Išgelbėtųjų dėkingumo maldos 
radio telegrafo išradėjui.

Tai buvo 1912 m. balandžio 15 d. 
naktį, apie 12 valandą. Keletas laivų, 
plaukiančių Atlanto vandenyne, išgir
do CQD ir SOS šauksmus.

— Sakai, kad šauksmai iš „Titani
co“? — klausia „Carpathia“ laivo "ka
pitonas savo telegrafistą.

— Taip, tikrai iš „Titanico“.
— Negali būti, — nenori tikėti ka

pitonas.
Tuo momentu pasigirsta vėl „Tita

nico“ telegrafisto šauksmai.
Ir ne vien „Carpathia“ išgirdo „Ti

tanico“ šauksmus. Juos pagavo ir vo
kiečių garlaivis „Frankfurt“, plaukęs 
153 jūrmylių atstume ir pirmas atsilie
pęs, kad jis visomis jėgomis skuba į 
pagalbą.

Kas galėjo nutikti „Titanicui“? Tai 
buvo sunkus klausimas, kurį sprendė 
visų laivų, skubančių į pagalbą, kapi
tonai. Nieks iš jų dar nebuvo matęs 
„Titanico“, kadangi jis darė tik savo 
pirmą kelionę. Bet visi buvo girdėję, 
kad tai yra laivas, visų didžiausias pa
saulyj, visų gražiausias, visų moderniš
kiausias, ir, kas įdomiausia ir svarbiau
sia, — „Titanicas“ būsiąs nepaskandi
namas. Ir štai nespėjo jis dar pasiro
dyti pasauliui, dar neperplaukė nė 
karto Atlanto, jau pirmoje kelionėje 
šaukiasi pagalbos, nes grimsta į dug
ną. Tai buvo biaurus jūrų galybės pa
sityčiojimas iš žmogaus proto ir pa
stangų, gal būt, pasityčiojimas iš per 
didelio pasitikėjimo savimi, iš pasidi
džiavimo.

Kaip ten bebūtų, laivas, kuris su
drumstė gražios balandžio nakties tylą 
savo pagalbos šauksmais, tikrai buvo 
„Titanicas“, anglų garsiosios White 
Star linijos išgarsintasis milžinas 
(46.000 t.), plaukiąs iš Southampton© į 
New Yorką. Jis susidaužė, tiksliau sa
kant, tik susiglaudė sU ledų kalnu, 
kuris jam išplėšė gerą gabalą šono ir 
pavertė jį į karstą. Stuktelėjimas ne
buvo didelis, nes keleiviai gerai nesu
prato, kas įvyko. Net pats kapitonas, 

komandoras Smith, nesuprato, kad at
sitrenkė į ledų kalną. Jis užbėgo ant 
komandos tiltelio, kur stovėjo sargy
boj pirmasis šturmanas Murdoch.

— Kas čia buvo? — paklausė kapi
tonas Smith.

— Ledų kalnas, — atsakė pirmasis 
šturmanas.

Po to kapitonas nuėjo į telegrafijos 
patalpas. Ten buvo abu telegrafistai, 
vyresnysis Phillips ir jo padėjėjas Bri
de, kuris ką tik buvo atėjęs pakeisti 
Phillipsą.

— Mes susidūrėme su ledų kalnu, 
— tarė jiems įėjęs kapitonas. — Aš lie
piau apžiūrėti susidūrimo pasėkas, o 
jūs būkite pasirengę siųsti pagalbos 
signalus.

Abu telegrafistai be galo nustebo 
tuo kapitono pasakymu: būti pasiren
gusiems išsiųsti CQD. Juk „Titanicas“ 
buvo neskęstantis laivas! Po dešimties 
minučių pasirodė vėl kapitonas ir tarė:

— Siųskite pagalbos šauksmą!
— Kokį? — dar paklausė Phillips.
— Paprastą, tarptautinį pagalbos 

signalą, — atsakė kapitonas.
Telegrafistų veidai staiga pasidarė 

rimti. Jie pamatė, kad kapitonas ne
juokauja. Phillips tvėrėsi darbo.

„Susidūrėme su ledų kalnu. 
Esame smarkiai sugadinti. Tita
nic. 40° 46 min. šiaurės ir 50° 
14 min. vakarų“.
Tokią „Titanico“ telegramą pagavo 

Kap Race pajūrio stotis. Po to sekė 
nepaliaujamas CQD signalas, pakaito
mis su naujuoju, dar ne visų tuomet 
vartotu signalu SOS. Iš laivų pirmasis 
atsiliepė vokiečių laivas „Frankfurt“. 
„Titanico“ telegrafistas Phillips nuro
dė jam aiškią savo buvimo vietą ir 
prašė skubios pagalbos. Tuo pačiu mo
mentu kito laivo, „Carpathia“, telegra
fistas Cottam patelegrafavo į „Frank
furtą“, kad tas, būdamas kontakte su 
„Titanicu“, praneštų jam, jog Kap Cod 
stotis turi „Titanicui“ žinių. Tai pa
sakęs jis ėmė rengtis gulti, kaip Staiga 
aparato rupore pasigirdo „Titanico“ 
pagalbos šauksmas. Jei „Carpathia“ te
legrafistas būtų 10 minučių anksčiau 
nuėjęs nuo savo aparato, 712 žmonių 
nebūtų buvę išgelbėti.

Vis dar netikėdamas „Titanico“ ne
laime, „Carpathia“ kapitonas Rostron 
pasuko laivą į „Titanico“ pusę ir pra
nešė, kad jis visomis jėgomis skuba į 
nelaimės vietą. Pakeliui jis kuo pui

kiausiai prisiruošė pagalbos darbams, 
ii’ už tai buvo vėliau pagirtas aukščiau
sių jūrininkystės įstaigų.

„Titanico“ telegrafistas Phillips, 
kaip ir jo kapitonas Smith praleido sa
vo paskutines valandas besirūpindami 
kitų gyvybėmis save užmiršdami. Val
tis po valties stūmėsi nuo „Titanico“ 
su keleiviais, daugiausia moterimis ir 
vaikais. Netrukus paaiškėjo, kad pa
galbos valčių „Titanicas“ teturėjo tik 
pusei savo keleivių skaičiaus! „Titani
cas“ turėjo puikiausias sales, šiltadar
žius, sporto aikštes, barus, kirpyklas, 
bet pagalbos valčių visiems neturėjo! 
Ko verta buvo tokia bendrovės direk
cija, kuri išleido laivą su 16 valčių, 
kuomet jam reikėjo 35! Nenuostabu 
tat, kad prieš White Star linijos ponus 
kilo viso pasaulio pasipiktinimas.

Tuomet tai prasidėjo tikroji panika 
ir pati baisioji tragedija, kai likę laive 
žmonės pamatė, jog daugiau valčių 
nebėra. Dar pagalbos laivai nebuvo at
vykę j nelaimės vietą, kaip „Titanicas“ 
nugrimzdo į dugną ir apie pusantro 
tūkstančio žmonių sušoko į šaltą ledi
nį vandenį. Jų riksmas buvo toks bai
sus, kad keleiviai, esą pagalbos valty
se, ėmė dainuoti, kad jo nebegirdėtų...

Paskutiniai telegrafisto žodžiai bu
vo: „Skubėkite, kiek galima, mūsų ma
šinų patalpos yra pilnos vandens“. Ka
pitonas jau prieš 10 minučių buvo pa
sakęs, kad telegrafistai savo pareigas 
atliko. Kai jie pasitraukė iš savo pa
talpos, jau buvo per vėlu. Antrasis 
telegrafistas nušoko į vandenį ir išsi
gelbėjo priplaukęs vieną pagalbos valtį, 
o vyresnysis telegrafistas Phillips din
go jūroj su laivu.

„Titanikas“ nuskendo 2 vai. 20 min. 
naktį. 4 vaL priplaukė nelaimės vietą 
„Carpathia“ ir pradėjo kelti iš pagal
bos valčių „Titaniko“ keleivius. Viso 
jis sužvejojo 712 žmonių. 1.517 žmonių 
žuvo jūroj.

Pulkininkas Gracie, kuriam pasise
kė išsigelbėti ir kuris yra gražiausiai 
aprašęs „Titanico“ skendimą, sako, kad 
niekam kitam išgelbėtieji taip nebuvo 
dėkingi, kaip bevielio telegrafo išradė
jui Marconiui. Jie meldėsi už jį. Mar
coni išradimo dėka galėjo prisišaukti 
pagalbos, nors ji ir per vėlai atėjo, tiks
liau, „Titanicas“ nugrimzdo per grei
tai. Vis dėl to 712 žmonių buvo išgel
bėta. St. V-ras.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

NAUJĄ BARĄ PRADEDANT
Menas ir mokslas yra tautiškosios 

kultūros žiedai.
Prez. A. Smetona.

Greitai prabėgo linksmutės vasaros atostogos. 
Mielos jos buvo visiems. Kaip lengva buvo kvėpuoti 
darželio gėlių kvapu sklidinai pritvinkusį sodžiaus 
orą; kaip malonu buvo žiūrėti į nokstančius raudon
veidžius sodo vaisius, į geltonuojančius laukuose ru
gius, kur dalgelį valiodamas brolis su sesute barelį 
varė. Kaip gera!... Bet kai brolis šieną plaudamas, 
rugius kirsdamas, o sesutė grėbdama ar rinkdama 
sunkiai dirbo, aš jiems padėjau, nes tai buvo geriau
sias man poilsis. Tuomet aš buvau toli nuo dulkėto 
miesto, buvau užmiršęs galvą varginančius vadovė
lius, nes juk tai buvo mano vasaros atostogos.

Ir štai jos jau praėjo. Aš prisirinkęs naujų jėgų, 
susirinkęs visas savo knygas ir vadovėlius, vėl stoju

Granatos skeveldra
Ant naujai tiesiamo Žemaičių 

plento jau gerokai pagyvenęs vyras 
skaldė akmenis. Joks karštis ar net 
ir lietus neatitraukdavo jo nuo šio 
sunkaus darbo. Ten, galulaukėje, 
nuo pat ankstyvaus ryto ligi vėlyvo 
vakaro nenutildavo krintančio kūjo 
garsai, tad ir nenuostabu, kad jau 
didelį plento gabalą nuklojo jo skal
dytais akmenimis.

Buvo saulėta, pilna vasaros gro
žio diena. Senis Raila, kaip jį vietos 
žmonės vadino, su įprasta energija 
skaldė akmenis. Per jo veidą tekėjo 
prakaito upeliai. Jis kiek stabtelėjo, 
atsikvėpė ir nusišluostęs varvantį 
prakaitą pažvelgė į tolstantį jo ak
menimis nuklotą plentą.

Plentu ėjo jo dukrelė Marytė. 
Greit pasigirdo ir vaikiškas josios 
krykštavimas, nes mažoji Marytė, 

skubėdama pas tėvelį, visuomet mėg
davo šokinėti ir dainuoti. Raila nu
sišypsojo ir padėjęs kūjį laukė, ką jo 
mažoji „ožkutė“ atneš pusryčių.

— Labas rytas, tėveli, — links
mai sušuko pribėgusi prie senio Rai
los Marytė. Švelnus vėjelis glostė 
jos išdrykusius plaukus, o saulutės 
spinduliai bučiavo rausvuosius 
skruostelius.

— Na, ką atnešei tu, mano jau
noji „ožkutė“? — prabilo iki šiol ty
lėjęs Raila ir prispaudė prie krūti
nės mažąją Marytę. Marytė nuleido 
akis, prisiglaudė prie tėvo ir, apka
binusi saulės spindulių nudegintą jo 
kaklą, kuždėjo:

— Ogi šaltybarščių, tėveli. Ma
tai, kad šiandien taip karšta, tai mu
dvi su mamyte tau jų ir paruošėm.

— Na, o sakyk, vaikuti, ar tu ne
pavargai benešdama?

— Oi ne, tėveli. — Ir staiga Ma
rytė ištrūkusi iš tėvo rankų pradėjo

darban naujo mokslo baro varyti. Dabar brolis su 
sesute man padės. Jų darbu aš naudosiuos: turėsiu 
maistą ir drabužį. Aš stengsiuos gerai mokytis, nes 
nenoriu veltui valgyti brolio ir sesutės, bei tėvelio, 
motutės sunkiai uždirbtą duoną. Aš būsiu pavyzdin
gas mokinys, kad pateisinčiau savo artimųjų į mane 
dedamas viltis, o svarbiausia, kad nebūčiau našta, 
bet naudingas tėvynei. Visus skautus ir skautes 
kviečiu būti pavyzdingais mokiniais. Dievuliui pa
dedant lengvai išvarysime naujai pradėtą mokslo ba
rą. Tik daugiau uolumo ir darbštumo, o nejusime, 
kaip atsidursime naujo baro gale ir viena pakopa 
būsime arčiau tautiškosios kultūros žiedų.

Mokinys.
@ - 1 11

linksmai šokinėti. Senis Raila ska
niai nusikvatojęs pradėjo pusry
čiauti.

Staiga Marytė sustojo ir ilgai 
žiūrėjusi į tolstantį plentą paklausė:

— Tėveli, pasakyk tu man, į kur 
veda šitas baltasis naujai tiesiamas 
kelias?

— Nagi į mūsų laikinąją sostinę 
— Kauną.

— Tėveli, ar tai toli? — paklau
sė žingeidumo pagauta Marytė.

— Toli, dukrele, toli. Rudenį, kai 
turėsiu daugiau pinigų, nuvešiu ir 
tave. Juk tu Kaune dar nebuvai.

Marytė staiga apsisuko, pribėgo 
prie tėvo ir apkabinusi pabučiavo.

Nuo to laiko visas tolimesnis Ma
rytės gyvenimas tik ir sukosi apie 
važiavimą į Kauną. Ji laukė tos die
nos, kada abu su tėveliu įlips į auto
busą, kuris jai taip patiko, ir pama
tys Kauno bažnyčių bokštus, elek
tros lemputėmis nusagstytas gatves,
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Stovyklos papuošimas.
---- oi—

Nežinau, kas esi: vilkas ar stirnelė, 
Bet man reik praeiti — pasitrauk iš kelio.puošniai apsirengusias ponias ir ponus. Ji pamatys tai, ko dar niekuomet nebuvo mačiusi. Kartais Marytė paabejodavo, ar tikrai tėvelis nepajuokavo, bet, prisiminusi tėvelio būdą, nusiramindavo.Praslinko savaitė viena, kita, pagaliau ir visas mėnuo. Ir kartą senis Raila pasišaukęs Marytę pasakė:— Šiandien mudu, Maryt, vyksime į Kauną.Marytė to tik ir laukė. Ir štai už valandos ji buvo jau pasipuošusi gražiausiais savo drabužėliais. Dar tik sudiev mamytei, rainam katinėliui ir senis Raila, paėmęs Marytę už rankutės, skubėjo prie plento. Netrukus pasirodė ir lauktasis Marytės autobusas. Sustabdė, ir kai juodu įlipo, autobusas vėl riedėjo naujuoju, senio Railos skaldytais akmenimis grįstu, plentu vis pirmyn ir pirmyn.Kaune Marytės žvilgsnis tuojau nukrypo į didžiąsias krautuvių vitrinas. Raila tačiau buvo susimąstęs ir niekur nesustodamas vis skubėjo pirmyn. Marytei kartais net tekinai tekdavo pabėgėti, kad neatsiliktų. Prie skersgatvio, kai tėtis kiek stabtelėjo, ji paklausė:— Tėti, ar mes einam į tą didžiulę krautuvę, ar prie tos būdelės? — ir pirštu parodė į čia pat stovintį kioską.—- Ne, — šaltai atsakė senis Raila, ir tik drožė pirmyn.Pagaliau abu priėjo prie gražaus sodnelio, kur gražiai išrikiuotos žaliavo liepos ir tarp pražydusių rožių tyliai rymojo lietuviški kryžiai.— Tėveli, ar tai kapinės?— Ne, dukrele, tai Karo muziejus ir čia mes apsistosime, — tyliai ir susimąstęs atsakė senis Raila.Marytė, pakėlusi galvutę, žvilgterėjo į tėvelį ir pastebėjo, kaip jo akyse sužibo kelios ašaros. Ji nesuprato kodėl.Tada vėl abu įėjo į didžiulius rūmus, kur juodu sutiko savotiška tyla.— Štai, pažvelk, vaikeli, į tas 

aukštai kabančias vėliavas, į tuos ginklus, tai vis mūsų nepriklausomybės kovų liudininkai, — tyliai, tarsi nenorėdamas sudrumsti tylos, tarė senis Raila.Marytė visur dairėsi, žiūrinėjo, klausėsi tėvelio pasakojimų, vaikštinėjo po muziejaus patalpas, kol jos akys sustojo prie vienos granatos skeveldros.— Tėti, o kas čia? — stabtelėjusi paklausė Marytė.— Tai, dukrele, granatos skeveldra.— Bet juk tokių skeveldrų, tėvelis sakei, esą labai daug, tai kodėl ir kitų čia nepadėjo? Gal dėl to, kad ji tokia savotiškai graži? Tėveli, paimkim ją, — staiga sušuko Marytė.— Oi ne, dukrele, ši skeveldra skiriasi nuo kitų, o paimti mes jos taip pat negalim, — tarsi kūkčiodamas atsakė senis Raila.— Su šia granatos skeveldra, — tęsė toliau Marytės tėvelis, — mirtinai buvo sužeistas mano kovos draugas. Prisimenu, sužeistasis, pasėmęs su ja gurkšnį vandens (o vanduo buvo toks nešvarus), norėjo kiek atsigaivinti, bet vos spėjo pridėti prie lūpų, kai nusviro jo ranka, iškrito ir skeveldra, užsimerkė taip pat ir jo akys...— Tėveli, — įsiterpė Marytė, — tur būt, buvo labai nuvargęs ir su-
Tėviškėle, tu graži

Tėviškėle, tu graži 
Apkaišyta uosiais, 
Tėviškėle, tau visi 
Šiandien mes dainuosim.

Tavo marios ir šilai, 
Kloniai ir kalneliai 
Širdužėlėj amžinai 
Šviesų džiaugsmą kelia.

Tavo jūra vakaruos 
Gintarėliais žydi, 
Ūžesį melsvos bangos 

Mūsų dainos lydi.
Vaiva

Aš viskq Tėvynei
Aš viską Tėvynei paaukosiu, viską, 
Juk Ji tylaus skausmo, kentėjimo žemė. 
Jos darbai mano širdy sidabru tvyska 
Pražydę pavasario džiaugsmu ir laime.

Ir kas šitą bangą, patvinusį upelį
Mano jaunystės sieloj užtvenks, suturės, 
Jei mano krūtinėj motinos dainelė 
Užgimusi, Tėvynei per amžius skambės.

J uozas Masiulis

Stovyklautoja ramina troškulį.
------o------

Ir bidonas mums ne ponas: 
Kai stovykloj karšta diena. 
Iš jo geriam šaltą pieną.žeistas karys, kad net ir skeveldros nebeišlaikė.Čia vėl senio Railos akyse sužibo ašaros. Jis prispaudė prie savęs Marytę ir giliai atsikvėpęs tęsė:— Ne, vaikeli, — jis mirė. Mirė už tave, už mane ir už mūsų tėvynę...— Kaip gaila, kad manęs tenai nebuvo, — susimąsčiusi tarė Marytė. — Aš jį būčiau slaugiusi — gal gi būtų pasveikęs? O žinai, tėveli, vis dėlto aš norėčiau, kad man duotum tą skeveldrą. Aš joje įpilčiau tyro, švaraus vandenėlio, įmerkčiau žalių rūtelių ir pastatyčiau tarp kitų gėlių. Skeveldroje rūtos visuomet žaliuotų; žaliuotų tam tėvynės gynėjui, nes jo kapo juk niekas nežino ir aš jo papuošti negalėsiu.Nusviro ant pečių senio Railos pražilusi galva, pasruvo ašaromis akys, o ranka spaudėsi prie krūtinės, kurioje dar. ir dabar tebebuvo nuo karo laikų užsilikusi kulka. Marytė taip pat stovėjo nuleidusi galvutę. Josios baltieji lininiai plaukai dengė rausvus skruostelius ir tarsi deimantą riedančias ašaras. Ji tik dabar suprato, kodėl jos tėvelis apsiverkė įžengęs į sodnelį.Praslinko dar kelios valandos. Sutemo. Iš Karo muziejaus giliai susimąstęs ir susikaupęs išėjo nepriklausomybės kovų dalyvis, senis Raila ir mažoji Marytė. Už vienos kitos valandos jie jau buvo toli nuo šios vietos, bet arti »savo namų. Marytė tą naktį ilgai dar nemiegojo. O kai rytą atsikėlusi ji vėl nešė savo tėveliui pusryčius, sustojo ant baltuojančio plento ir ilgai, ilgai žiūrėjo į tą pusę, kur pasiliko laikinoji Lietuvos sostinė. Žiūrėdama ji galvojo apie Karo muziejų ir apie pražydusias geltonais žiedeliais rūtas granatos skeveldroje.

Alius Z.
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Gera buvo mums nakvoti 
Erdviame pušyno ploty, 
Aukštos pušys kai liūliavo 
Dainužėlę savo.

Minkštų samanėlių guoliai, 
Viršuj tamsūs erdvės toliai, 
O vėjelis vėl dainavo 
Dainužėlę savo.

Skautas: Negaliu gerai įžiūrėti, kieno 
tai būtų pėdos: liūto ar kiškio vaiko.

Kiškis: Oi kaip ima juokas iš to skau
to paiko.

Baltu sidabru nupiltą 
Palapinę, upę, tiltą 
Mėnulis bučiavo 
Šaltu veidu savo.

Visą naktį jis dabino 
Nemunėlį ir pušyną, 
Kai šypsodamas keliavo 
KeUonėlę savo.

O mes ilsimės sumigę
Baltų palapinių vygėj, 
Tik lakštutės mums traliavo 
Dainužėles savo.

VI. Š
A. Panemunė, 

1938.VI1.10.

Skruzdžių ir nykštukų karas
(Tęsinys iš 15—16 nr.).

17. NAUJAS PUOLIMAS.

Saulės šviesos apakinti pabėgėliai olos angoje sustojo pa
sitarti, kur dingti.

Ties Didžiąja Egle eina smarkiausi mūšiai ir ten patekti 
labai pavojinga.

— O gal bėgti į Vidugirio skruzdėlyną? — dingtelėjo sena
jam pabėgėliui į galvą mintis. Jis paragino kitus, ir visi sutiko 
į ten sprukti.

Senasis pabėgėlis sugalvojo baisų, siaubingą dalyką, bet 
niekam apie tai neprasitarė nei puse žodžio.

•Bebėgant vos ne vos išdrįso skruzdė pranešti tėvui baisią 
žinią:

— Tėve! Prieš išbėgant atėjo žinia, kad mūsų skruzdėly
nas išgriautas, gyvi išlikę gyventojai suimti ir už poros dienų 
bus visi čia atsivaryti.

Senoji skruzdė tylėjo. Tik juodi blizgą žandai dar labiau 
pajuodo.

Sušilę ir nuvargę pasiekė Vidugirio skruzdėlyną.
Senesnysis karys tuoj prisistatė skruzdėlyno vyresniesiems, 

su jais ėmė karštai tartis, kažką dėstyti. Vyresnieji vis link
čiojo galvomis pritardami. Visų veidai buvo įtempti, akys į 
vienas kitą įsmeigtos — tarėsi svarbiu dalyku.

Lauke stovintieji pabėgėliai buvo pakviesti į vidų, paval
gydinti ir duota pailsėti.

Beilsint atėjo senesnysis karys ir skubėdamas ėmė pasakoti, 
kad čia prikalbėjęs pulti Senąjį Ąžuolą ir jį užimti kol nesugrįžo 
kariaujantieji prie Didžiosios Eglės skruzdėlyno. Pasakojo, kad 
dabar esąs labai patogus momentas pulti, nes nykštukų pilis li
kusi su labai maža apsauga. Kariuomenė jau baigiantis ruoštis 
ir tuojau išžygiuosianti.

— Tėve, ką darai?!... — sukliko jaunesnioji skruzdė. Jai 
prieš akis stojo sugriauta Senojo Ąžuolo pilis, išplėšta ir išžu
dyti jos gerieji nykštukai. Ji pasijuto esanti viso to kaltininkė 
ir jai pasidarė labai skaudu. Juk tiek gera jai darė nykštukai...

— Tėve, ką darai?... — puolėsi prie tėvo, norėdama jį su
laikyti.

Tėvas paniekinamai šypterėjo ir pasitraukė į šalį.
— Einu tavo brolių vaduoti.
— Neik, tėve, tegu! Jie kalti! — raudojo skruzdė.
Tėvas ramiausiai stovėjo ir, lyg norėdamas ją visai par

blokšti, erzino:
— Einu tavo motinos vaduoti.
Čia į širdį pataikė. Brangūs jai buvo nykštukai, brangi jų 

pilis, bet už vis brangiausia motina. Motina jai buvo viskas. 
Meilė nykštukams ir pareiga motiną vaduoti jai surėmė širdį, 
kaip dviem aštriausiais peiliais.

Tėvas apsisuko ant kulno ir išėjo.
Skruzdė apalpusi krito.

Nykštukai sugriovė Didžiosios Eglės skruzdėlyną, jį api
plėšė, suėmė daug belaisvių ir tokiu būdu nubaudę užpuolikes, 
grįžo namo.

Poilsiui apsistoję nykštukai tardė belaisvius. Buvo labai 
įdomu sužinoti, iš kur jie sužinojo apie didžiąją pilies paslaptį. 
Juk, atrodo, kad išskyrus dvylika žmonių, niekas daugiau ne
galėjo jos žinoti. Bet bekamantinėjant skruzdės viskas paaiš
kėjo. Būta taip: kartą susirinkus pilies tarybai į posėdį ir be
sitariant apie tą paslaptį, pilyje gyvenanti skruzdė smalsumo 
traukiama klausėsi ausį priglaudusi prie durų ir visa girdėjo. 
Ji nenugirdo kas ta paslaptis, bet suprato, kad ją pagrobęs prie
šas laimėtų viso pasaulio turtus. Todėl nykštukai tarėsi, ar ne
geriau būtų tą paslaptį visai sunaikinti ir taip dėl jos nebedre
bėti, ypač kai dabar tokie neramūs laikai. O piktas priešas su 
turtu labai daug blogo pridarytų.

Skruzdė nieko pikta nenujausdama, paslaptį išplepėjo mo
tinai. Išplepėjo su sąlyga, kad niekam nesakytų.

Motina, tai sužinojusi, taip pat su sąlyga, kad niekam ne
sakytų, papasakojo gerai kaimynei, ta taip pat su sąlyga, savo 
vyrui, o tas jau be jokių sąlygų, vyriausiai skruzdžių tarybai 
ir taip paslaptis liko sužinota.

Nykštukams, žinoma, nusivylimas didžiausias. Jie taip 
skruzdę mylėjo, o ji...

Dabar nykštukų vadų pareiga buvo — tuojau sugrįžus 
skruzdę suimti ir užsipelnytai už liežuvio nevaldymą nubausti.

Sugrįžo.
— Kur skruzdė?
— Nebėra!
— Nebėra ir belaisvių! — šaukė namiškiai. — Ji su jais 

pabėgo!
Rimtutis tuojau nėrė į požemius žiūrėti slaptojo urvo. Jis 

prisiminė, kad skruzdė jį žinojo ir be abejo pabėgdama juo pa
sinaudojo.

Durys atviros.
Rimtutis nusiminęs, kad skruzdė taip niekšiškai, anot jo, 

pasielgė, sustojo ir galvojo apie klastą.
Bestovint, urve pasigirdo šlamėjimas. Rimtutis nespėjo 

durų uždaryti, kai ėmė kamuoliais verstis į vidų skruzdės. Rim
tutis persigando. Saukdamas leidosi į viršų. Bet skruzdės greit 
nutvėrė ir suėmė.

Dabar užpuolikes veržėsi į viršų. Nykštukus rado visai 
nepasiruošusius gintis. Jie šūkavo, džiaugėsi laimėjimu ir ruo
šėsi puotai. Belaisviai buvo suvaryti į ankštus kambarius ir 
drebėdami laukė liūdno galo. Jie tikėjosi, kad vieni bus nu
bausti mirtimi, kiti kalėjimu, o treti amžina vergyste. Motinos 
ir vaikai verkė ir jų verksmas liejosi į bendrą, lyg bičių spie
čiaus, ūžimą.

(B. d.).
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.
KONKURSO UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 16.
E. Martyšiaus iš Klaipėdos.

X = Lietuvos kalnai.
1) lakė, 2) laukas, 3) Odesa, 4) brizas,

5) Ylaka, 6) kita, 7) kalis, 8) Reka, 9) tos.
Kiekvieno žodžio pirmą ir ketvirtą rai

dę reikia taip pakeisti, kad išeitų šios pras
mės žodžiai: 1) medžio dalis, 2) žvėris, 3) 
siekimas, 4) išartas laukas, 5) Graikija,
6) Klaipėdos priemiestis, 7) pabaiga, 8) 
skrendi, 9) pagalbos šauksmas. Pakeistos 
raidės skaitant iš eilės sudarys X-są = du 
Lietuvos kalnus.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 17.

Naudodamiesi aritmetikos veiksmais ir 
penkiom trejukėm, parašykit skaičių 37.

Užd. vert. 1 tašku.
7 Uzd. nr. 18.

A. Grigelionio iš Rygos.
(a—b) + (c—d) + (e—f) + (g—h) 4- 

+ (i—k) H- (1—m) -j- (n—o) + (p—r) 4- 
4~ (s—t) = X.

a — netikros žinios, b — Amerikos 
kalnai, c — baslys, d — padavimas, e — 
laiko matas, f — vežimas turi, g — gin
čas, h — vadovas, i — kariuomenės dalis, 
k — daina iš operos, 1 — dirbantis kaire 
ranka, m — tėvynės gynėjas, n — mūsų 
miestas, o — vyriškas vardas, p — jauni
mas mėgsta, r — jėgos vienetas, s — pla
neta, t — žmonijos nelaimė. X = mūsų 
sostinės įkūrėjas.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 19.

A. Bilevičiaus iš Šiaulių.
Š a r a d ė f „

Esu paukštis plėšrus:
draskau, gaudau kitus. ' OA
Jei dvi raides man nubrauksi.
piršto dalį tuomet gausi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 20.

Atsiųstas iš Šiaulių (autorius tepasisako).
" Šaradė.
Medžio daliai raidę keisi,
Gyvulius laukan varyt eisi.

Užd. vert. 1 tašku.

..SUK GALVĄ“ SKYRIAUS DVIEJŲ 
KONKURSŲ UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAI.

Už uždavinius nr. nr. 6(17)—10(21) 
gavo:

6 taškus: V. Mikalauskas, E. Martyšius, 
A. Grigalionis (Latvija), E. Candėris, A. 
Rudminas, B. Rainys, Zen-ju iš Alytaus, 
A. Veščiūnas.

5 taškus: E. Audiejus.
4 taškus: R. Lazersonas, A. Strazdas.
Už uždavinius nr. nr. 11 (22)—15 (26) 

gavo:
7 taškus: A. Mikšaitė (Šveicarija), A. 

Bilevičius, F. Galdonas, A. Grigalionis 
(Latvija), A. Veščiūnas, E. Audiejus, E. 
Martyšius.

6 taškus: R. Lazersonas, J. Galūzas.
5 taškus: A. Rudminas.

UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAMS.
Kas laimės uždavinių sprendimo gar

bės konkursą, bus paskelbta kitame „Sk. 
Aido“ nr., nes iki šiol vis dar gaunami 
laiškai su uždavinių sprendimais ir galu
tinai laimėtojų sąrašo negalima nustatyti. 
Už naujus atsiųstus uždavinius dėkoju, 
tinkamus sunaudosiu.

„SK. A.“ NR. NR. 15—16 UŽDAVINIŲ 
SPRENDIMAI.

Užd. nr. 11(22).
33 3

1) ----------------= 10.
3 3/

2) 3 • 3 • 3 + 3 : 3 = 10.
3) 3 + 3 + 3 + 3/3 = 10.

Užd. nr. 12(23).
Stačiai: 1) stalas, 4) Altona, 5) Irena, 

8) asilas, 11) karūna, 12) arena.
Gulsčiai: 2) Atila, 3) kraitis, 6) aras,

7) angą, 9) Kalkuta, 10) kaina, 11) kino, 
13) airė.

Užd. nr. 13(24).
1) Jonas, 2) kaklas, 3) laukas, 4) sa

kalas, 5) Inas, 6) Libija, 7) boksas, 8) ja
kas, 9) Albanija.

Mūsų kalbininkas — Jablonskis.
Užd. nr. 14(25).
Pinigas, kunigas.
Užd. nr. 15(26).
Zigmas, tigras.

££/yTr/y<Z£ -j
NAUJI „SAKALO“ LEIDINIAI.

* EL LITOVA POEZIO. Lietuvių poezi
jos antologija esperantiškai. Išvertė ir re
dagavo P. Lapienė. 198 psl. Kaina Lt 3. 
Geresniame pop. — Lt 4. Viršelį piešė 
dail. P. Rauduvė.

Tai pirmasis nelietuvių kalba toks pil
nas ir taip gerai suredaguotas mūsų poe
zijos leidinys. Jame vertėjas nepraleido 
nė vieno žymesnio liet, poeto, nežiūrint 
nei literatūrinės srovės, nei ideologijos. 
Antologijoj yra liaudies dainų ir 45 poetų 
eilėr. vertimai. Pradžioj trumpa, bet iš
sami ir objektyvi A. Vaičiulaičio įžanga 

„Lietuvių poezija“ pilnai supažindina 
skaitytoją su mūsų poezijos augimu, jos 
kryptimis ir jų atstovais.

Gonzague de Reynold, TRAGIŠKOJI 
EUROPA. Naujųjų laikų revoliucija. Ver
tė B. Stoškus. II ir III dalys. 290 psl. 
Lt 2,50.

Šiose dalyse aktualaus veikalo, jau ir 
Lietuvoje susilaukusio daugelio skaityto
jų, autorius aprašo „naująsias“ valstybes, 
atsiradusias po demokratinių valstybių ir 
jų vadus; su kai kuriais, kaip pav. Musso
lini, G. de Reynold pats pažįstamas ir 
moka reljefiškai charakterizuoti. Po fa
šizmo ir nacionalsocializmo nagrinėjimo ir 
kritikos autorius daro originalias valsty
bių ir civilizacijos palaikymo išvadas, ver
tas didelio dėmesio ir susigalvojimo.

B. Juškys, JAUNUOMENĖS KARINIS 
RENGIMAS SVETUR —Prancūzijoj, Len
kijoj, Čekoslovakijoj, Latvijoj, Estijoj, 
Suomijoj, SSSR, Vokietijoj, Italijoj, Angli
joj, Jungt. Amerikos Valst., Japonijoj. 
Knygoj autorius aprašo karinio rengimo 
istoriją, rengimą mokykloj, rengimo pro
gramas, rengimą už mokyklos, rengimo 
organizavimą, vykdymą etc. 144 psl. Lt 
1,80. Knyga Šviet. Ministerijos pripažinta 
tinkama visų mokyklų knygynams.

J. Paleckis, PASKUTINIS CARAS. III 
dalis. 216 psl. Lt 2,50.

Šia dalimi J. Paleckis baigia Nikalo- 
jaus II viešpatavimo dienas^ kurių vaizdą 
jis sudarė plačiai išstudijavęs ne tik jo 
gerbėjų, buvusių jo ministrų ir generolų 
raštus, bet ir asmenų, kurie buvo priešin
gos pusės veikėjai. Tai yra biografinės 
kronikos romanas, įdomus ne tik plačiu 
turiniu, bet ir jo panaudojimu.

E. R. Burrough (Tarzano autorius), 
PELUSIDARAS. Vertė J. Kuša. „Populia
rioji Biblioteka“ Nr. 10. 182 psl. Lt 1,50. 
Su dideliu fantazijos lakumu žinomasis 
rašytojas piešia naują fantastinę šalį, ku
rioje vyksta gražiosios Dianos ir jos ger
bėjų nuotykiai.

RADIJO BANGOMIS...

Prasidėjo vėl mokslo metai. Visose 
srityse dirbama, tvarkomasi, atnauji
nama.

Netrukus pradėsime ir savo skau
tiškųjų radijo sueigų programą. Prie 
šio darbo neraginami turėtume prisi
dėti visi. Tie, kurie jaučiasi gali val
dyti plunksną, turėtų parašyti bent po 
vieną skautiško turinio radijo vaizdeli, 
rašinėlį, o tie, kurie turėjo progos pa
siklausyti praėjusiais mokslo metais 
Įvykusių radijo sueigų, turėtų pa
reikšti savo pageidavimų. Pagaliau ir 
tie, ypač Kaune gyvenantieji skautai, 
skautės, jaučią tini „artistinę gyslelę“, 
turėtų prisidėti visa savo artistiška iš
vaizda prie radijo (vaidintojų) būrelio. 
Taip pat būtų labai malonu ir jauku 
radijo sueigų programos Įvykdyme ma
tyti ir provincijos skautų-čių vienetus.

Tad, norėdami, kad mūsų darbas 
būtų visiems malonus, jaukus ir našus, 
dirbkime visi. Rašykite skautų bro
lijai.
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MŪSŲ GYVENIMAS VAIZDUOSE

L. Rimkaičio nuotr. Iz. Gircio nuotr.

A. Krauso nuotr.

A. Laučienės nuotr. A. Liegaus nuotr.

Nuo viršaus žemyn: 1. Tautiniais rūbais skautės žygiuoja jubi
liejinėje stovykloje. 2. Skuodo skautai padarė tokį balioną. 3. 
„Saulės skėtis“ ir samaniniai „foteliai“ skaučių tautinėje sto

vykloje Pažaislyje.

Nuo viršaus žemyn: 1. Rokiškio skautės audėjos, išgarsėjusios 
savo gražiais audiniais net Amerikoje. 2. Uolios laiškų rašy
tojos tautinėje stovykloje. 3. Skautas teikia pirmąją pagalbą 

tautinės olimpiados dalyvei.

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

24


	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0001
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0002
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0003
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0004
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0005
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0006
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0007
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0008
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0009
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0010
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0011
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0012
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0013
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0014
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0015
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0016
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0017
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0018
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0019
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0020
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0021
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0022
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0023
	1938-Nr17-SKAUTU-AIDAS_0024

