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Uzņēmīgais Liepājas skauts — 13 g. v. Valdemārs Tondriks tagad uzturas Rīgā. Viņš apskatīja
Brāļu kapus, Brīvdabas mū-zej ' u, Zooloģisko dārzu u. 1.1. Nelielais gadu skaits Tondrikam nav
bijis par kavēkli uzstādīt savā ziņā tūristiskus rekordus dzimtās zemes apceļošanā. 29. maijā viņš
sācis savu ceļojumu pa Kurzemi. Pēc pirmās nokļūšanas Rīgā viņš apstaigājis Vidzemi un
Latgali. V. Tondriks ir Liepājas čakstes pamatskolas pēdējās klases audzēknis. Vienu gadu viņš
mācoties spēlēt vijoli Liepājas tēstas konservatorijā, pavasarī dabūjis „5 ar minušu". Ceļošanai
treniņu un ierosmi dabūjis ganos. Vienu vasaru ganījis cūkas pie Grobiņas, otru — govis pie
Ezeres un trešo — atkal govis Nīcā un pie Kuldīgas. Pag. vasarā sācis dzimtenes apceļošanu,
nostaigājot 45 dienas pa Kurzemi, bet šogad ir jau ceļā 70 dienas, noejot kājām savu tūkstoti
kilometru.
Tondrikam Latvijas apceļošana sagādā, jusi daudz jaukumu un pārsteigumu. Cilvē. ki vai visur
bijuši reti laipni un izpalīdzīgu Pārsteigumi bijuši visās Latvijas malās Alsungā — suiti un
krucifiks, kuru domājis atrast vienīgi Latgalē, Piltenē — brīnēšanās, kāpēc kurzemniekiem
jārunā par jocī-giem „pilteniešiem", ja viņu pilsēta ir tik pat nopietna un veca, kā citas pilsētas ?
Laikam tikpat nepareizi visi vidzemnieki redz kaut ko komisku limbažniekos. No Tukuma
Valdemārs braucis ar divriteni uz Milzkalnu no Poļukalnu. Minot Vidzemes takas, V. Tondriks
pārsteigts, ka ce-ļā no Līgatnes uz Cēsīm nekur nav ceļa zīm. ju par Zvārtas ieža atrašanās vietu.
Daudzi svešnieki to atrodot tikai pēc lielām meklē-šanām. Zilais kalns to pārsteidzis, jo ne maz
neesot tuvumā „zils". Pie Gaiziņkalna viņš pārnakšņojis armijas mācīt. Apkalna mājās, kur to
uzņēmuši ļoti mīļi. Pašā Gaiziņkalnā bijis otrā dienā pēc jaunā skattorņa atklāšanas un — ak,
šausmas, — tor. nī jau bijuši tūristu iegriezumi!
Aglonā Tondriks sastapir tautas labklā-jības ministru V. Rubuli un finanču ministru L. Ēķi, kuri
skautu uzņēmuši savā automobilī un noveduši caur Krāslavu un Dau. gavpilī līdz Pļaviņām. Tur
viņš atpūties pie rakstnieces E. Prūsas un vēlāk ar glezno tāja A. Strāla dēlu Valdi jļfj'i kājām gar
Daugavas krastu uz Koknesi.
No Staburaga V. Tondriks braucis uz Rīgu uz — plosta. „Korņiks" Ozols ar savu „malaci" bijuši
lāga cilvēki un skautuceļotāju vizinājuši 2 dienas un 1 nakti. Vēl paguvis piestājas vietā apskatīt
Jaunjelgavu ar skaisto pilsētas valdes namu un tad no jauna jau bijis Rīgā. Jūrmalā viņš šogad
nekavējies, jo pazīst to no pag. vasaras skautu lielās nometnes Asaros.
Drīzi uzņēmīgais zēns atkal būs savā dzimtā pilsētā, kur viņa tēvs strādā par burtlici, un turpinās
savas skolas gaitas. Dienās viņš gribot kļūt žurnālists, bet vis. pirms jo labi pazīt katru Latvijas
stūrīti. Arī viņa vienīgais brālis — 11 g. v. Eižens sācis ceļotāja „karjēru". Šovasar tas izmē.
ģinot kājas Kurzemes apstaigā.
Šodien skauts V. Tondriks atgriežas uz tēva mājām Liepājā. Līdz skolas sākumam drusku
jāatpūšas, jo 1000 klm. ceļojums prasījis arī daudz enerģijas. Tā kā V. Tondriks tikai nākošā
pavasari beigs pa.
Tonbrikt «Utājot tēva mājas. DurTĪ» viņu tevi.

matskolu, tad mūsu laikrakstu sacensībā « Skaistā dzimtene" nevarēja piedalīties. Bet ar savu
ceļojumu viņš apliecinājis savu dzimtenes mīlestību, un tāpēc „Rīts" redak. cija pasniedza viņam
kā atzinības balvu 4 grāmatas.

