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Iš musų gyvenimo.
Iš Vyriausio skautų štabo darbų.
Vyriausias sk. štabas energingai dirba. 

Dabar diskutuojamos sąmatos }931 me
tams. Ruošiama skilčių knygutės, kurias 
manoma išleisti dar šiais metais.

— Vyriausiojo skautų štabo atstovai 
aplankė provinciją: Panevėžį, Šiaulius, 
Marijampolę, Ukmergę, Rokiški, Uteną 
ir Zarasus.

— Įsteigtas tuntas Ukmergėje. Taip 
pat organizuojamas tuntas Utenoje. Stei
giama daug naujų draugovių bei atskirų 
skilčių įvairiose provincijos vietose.

— Ypač gyvai darbas eina vilkiukų ir 
paukštyčių skyriuje; yra matomas didelis 
susidomėjimas vilkiukais iš pradžios mo
kyklų mokytojų pusės. Yra vilties greitu 
laiku'kiekvienoje mokykloje turėti vilkiu
kų—paukštyčių būrelius.

— Vyriausiojo sk. štabo (Laisvės ai. 20) 
įstaiga irgi reguliariai dirba. Iš provincijos 
atvažiavę skautų vadai ras tarp 12—15 v. 
ir 18—19 v. raštvedį. Štabas stengiasi greit 
atsakyti į visus užklausimus ir raštus.

— Jau artinas terminas, vyriausiojo 
skautų štabo išsiųstiems skautininkų re
gistracijos, draugovių sudėties ir statisti
nių, bei apie turto stovį žinių blankams 
grąžinti. Vyr. skautu štabas norėtų juos 
gauti laiku.į

— Didelio pasisekimo turi „Skautų 
Aidas“. Nr. 7 pritrūko. Smarkiai pla
tinamas.

Kauno r. tuntas.
— Naujas tuntininkas XI. 4 1. e. tun- 

tininko p. paskirtas maj. Ardickas. Naujas 
tuntininkas yra Liepojos lietuvių skautų 
dr-vės garbės narys ir Lietuvių—Latvių 
Vienybės dr-jos valdybos narys. Tas mus 
ypatingai džiugina, nes galėsime tikrai 
užmegsti ryšius su Latvijos skautais.

— Išleistuvės. XI. 8 tunto štabas, bu
vusiam tuntininkui vyr. skt. J. Kuprioniui 
pagerbti suruošė atsisveikinimo arbatėlę, 
kurioj dalyvavo vyr. skautų štabo atsto
vas, tunto štabo nariai ir visų dr-vių at
stovai. Vyr. sktn. J. Kuprionis gražia 
kalba padėkojo savo bendradarbiams ir pa
linkėjo eiti tikrųjų skautų idealų keliais.

Vilkiukų ir paukštyčių draugovė.
1929 m. lapkr. m. įsikūrė Kaune I 

vilkiukų ir paukštyčių dr-vė. Jai vado
vauja skilt. Gen. Barauskaitė. Iš pradžių 
darbas ėjo sunkiai. Mokytojai buvo lyg 
šiek tiek priešingi, nors nedraudė veikti, 
bet būti paukštytėmis ir vilkiukais leido 
tik tiems vaikams, kurie gerai mokėsi. 
Kovo m. dr-vė smarkiai augo. Į ją įsto
jo vaikai ir iš kitų mokyklų. Išlai
kę egzaminus bal. m. 23 d. išmin- 
gai davė įžodį. Nuo to laiko leista 
veikti, ir mokyklos vedėjas, mok. p. Mi
leris, kiek galėdamas, rūpinosi jais.

Vaikai mokomi žaisti, dainuoti, šį tą 
pasakoti ir k. Stiprinama vaiko atmin
tis, klausa, pastabumas ir pratinamas 
prie savarankiškumo. Vaikai padarė daug 
pažangos, nes daugelis įstojusių buvo 
dideli tinginiai ir išdykėliai, tuo tarpu da
bar tapo jau pirmaisiais mokiniais irpa- 
vyzdingesniais vaikais.

Dabar dr-vėje yra 36 paukštytės ir 
34 vilkiukai. 6 vilkiukai yra jau I patyrimo 
laipsnio. 3 paukštytės ir 4 vilkiukai turi 
spacialybes: sanitaro, dainininko, šokėjo, 
sportininko. Vilk.

Sukaktuvės.
XI. 9 Klaipėdos r. tuntas surengė Lie

tuvos skautų įsikūrimo 12 metų paminė
jimą. Įvairią programą—vaidinimus, špo
sus, konkursus, dainas - atliko 1 Kęstučio 
dr-vė. Tunt. kap- Kukutis paskaitoje su
pažindino svečius su skautyste. Po pa
skaitos buvo sk. remti dr-jos skyriaus 
steigiamasis susirinkimas. Lapinas.

Penkmetį švenčiant.
(Kretingos „Šarūno“ ir '„Mirgos“ dr-ės).

Linksmučiai skautai-ės renkasi į savo 
skautiškojo amžiaus sukaktuvių paminė
jimą. Susirinko daug svečių ir’apvyko iš 
Klaipėdos tunt. kap. Kukutis ir būrys 
skautų-čių. Vilkiukai ir paukštytės iškil
mingai davė įžodį. Per šitas iškilmes bu
vo didelė proga pasirodyti, ką gali kre
tingiškiai ir kaip jie sugeba skautiškai 
svečius palinksminti. Skautės taip pat di
delę linksmą programos dalį užpildė ir 
ypač pasižymė|O paukštytės.

Po iškilmių buvo skautiška arbatėlė, 
kurią suruošė skautės. O kas buvo po 
vakarienės, tai ir apsakyti sunku. Visi 
šoko ir dainavo iki tol, kol nuvargo ir 
akis užmerkė.

Sekantį rytą (argi iki šiol vis buvo užsi
merkę? Red.) visi skautai ėjo apžiūrėti nau
jai statomo geležinkelio, dvaro parko 
ir ten nusifotografavo. F. Slabadiejus.

Radviliškis.
Radvilišky š. m. VI. 16 dien. įsikūrė 

1 Vytauto D. dr-vė, kuri rugp. m. stovyk
lavo. Rugs. 7 d. išlaikė egzaminus irdavę 
įžodį 44 skautai-tės ir 20 vilkiukų. Iškil
mėse dalyvavo psktn. G. Venslauskaitė, 
sktn. Ant. Saulaitis ir daug svečių. Dr-vė 
sparčiai auga ir greit skils į dvi dr-ves.

Radviliškio skautai turi gerą globėją 
p. Ivanauską. Dr-vę veda paskilt. S. Mar- 
tinėnas, vilkiukus—skautus V. Tamulis, o 
paukštytes—skautė O. Kaselytė.

S. Martinėnas.
Jauna, bet darbšti dr-vė.

Vytauto dr-vė, švenčianti tik 5 savaičių 
jubiliejų, smarkiai veikia vadovaujama vyr. 
skiĮj. Butkevičiaus. Tunto iškilmėse ji da
lyvavo su vėliava, o parodoje turėjo įdo
mų skyrelį. Moderniškai sutvarkyta raš
tinė. Leisim juokų laikraštėlį, kurį reda
guos „poetas be plaukų“. Dr-vėje nėra 
nė vieno skauto, kuris neturėtų „Sk. Ai
do“. Mūsų šūkis: „Mes „Sk. Aidui“—„Sk. 
Aidas“ mums“! Girpukas.

Skautui nėra leistina
t“ 

nežinoti savo organizacijos sutvarkymo. Mūsų organi
zacijos susitvarkymo pagrindus gerai pažinsi tik pirkęs 
Lietuvos Skautų Brolijos Statutą. Tai kiekvienam 
skautui būtina knygutė. Kaina tik 1 lit. Į provinciją 
siunčiam gavę pinigus arba išperkamu mokesčiu (šiuo 
atveju kaštuoja 55 cnt. brangiau. Perkantieji nemažiau 
kaip 10 egzempliorių jokių persiuntimo išlaidų nemoka.
,,Sk. Aido“ administracija^ Kaunas, Laisvės ai. 20.

Sekantis „Sk. A.“ nr. išeis š. m. gruodžio m. 1 d.
Rankraščiai ir fotografijos priimama ligi XI.25 d.

Laimingieji „Sk. A.“ 
platintojai!

Pačiūžas laimėjo Telšių (Šiau
lių r. t) 1 Algimanto dr. Pr. Lau
cevičius (81 pren.), o kupri
nes Šiaulių 1 Mirgos dr. Košt. 
Počekaitė (70 pren.) ir J. Gai

žutis iš Utenos (60 pren.).
Kuri draugovė laimės albumą? 

Kas l-asatsilygino už^Sk.A.“? 

Už „Sk.A.“ nr. 7 pirmas atsilygino 
P. Pocius iš Viekšnių (Šiaulių 

raj. tunto).

Skautų ideologijos 
pagrindai.
-I. Obalsis.

Dievui, tėvynei ir artimui.
II. įstatai.

1. SJkautas(ė) tiesus(i) ir laikosi 
savo žodžio.

2. Skautas(ė) ištikimas(a) Dievui 
ir tėvynei.

3. Skautas(ė) naudingas(a) ir pa
deda artimiesiems.

4. Skautas(ė) draugas(ė) savo arti
mui ir brolis (sesuo) kitam(ai) skau
tuke!).

5. Skautas(ė) mandagus(i) ir rite
riškas (kukli).

6. Skautas(ė) gamtos draugas(ė).
7. Skautas(ė) paklusnus(i) savo 

tėvams ir vyresnybei.
8. Skautas(ė) linksmas(a), susival

do ir nenustoja vilties.
9. Skautas(ė) taupus(i).
10. Skautas(ė) blaivus(i) ir skais- 

tus(i) savo mintyse, žodžiuose ir veiks
muose.

III. Geležinis įstatas.
Skautas sąžiningai atlieka Visas sa

vo pareigas.
IV. |žodis.

Brangindamas(a) savo garbę aš pa
sižadu visomis jėgomis tarnauti Dievui 
ir tėvynei, padėti artimui ir vykdyti 
skautų įstatus.

V. Šūkis.
» Budėk.

„Skautų Aido“ redakcija ir administracija: Kaunas, Laisvės alėją 20 nr.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis.

Viršelį ir vinjetes piešė dail. T. KULAKAUSKAS.
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Mes minim paties didžiausio, įžymiausio lietuvio 
D. L. K. Vytauto Didžiojo 500 m. jubiliejų. Prieš 
tiek metų Jis mirė. Vytauto veikimas ir darbai visiems 
įdomus. Jis buvo ir val
dovas, ir karys, ir politikas, 
ir, dar pasakytumėm, dvasi
ninkas ir, pagaliau, žmo
gus, kurį galim studijuoti 
ir vis daug ko rasti įdomaus' 
ir naudingo.

Jūs, tur būt, šiemet apie 
Vytautą Didįjį daug skai
tėte spaudiniuose ir daug 
girdėjote kalbų per didžią
sias iškilmes, skirtas Jo gar
bei. Tokių iškilmių ir vi
suotinio susidomėjimo, ku
rios vyksta Vytauto Didžiojo 
jubiliejiniais metais, iki šiol 
pas mus nebuvo ir, gal būt, 
negreit bus. Vytauto galy
bė mus sužavėjo. Ir mes 
Jo ir dabar klausome. Jis 
mums daug daug padėjo 
per tuos 500 metų. Jis mums 
padės ir toliau.

Ypatingai malonu pa
žymėti, kad visur šiemet 
mūsų skautai ir skautės da
lyvavo labai aktingai. Todėl 
jaučiame d'delį pasitenkini
mą ir didelį norą dirbti mū
sų šalies labui.

Vytauto D. jubiliejiniais 
metais Lietuvos skautų-čių 
organizacija pradėjo žymiai stiprėti: pavasarį paruoštas 
Liet. sk. brolijos statutas ir nesenai išleistas skautams 
labai palankus Lietuvos skautų sąjungos įstatymas. 
Mes jau turime pasirinkę gerus kelius ir tikslingus 
metodus skautiškajam darbui. Pridėkim, kad ypač šie
met mūsų skautai-ės įgijo didelių simpatijų Lietuvos 
visuomenėje, ir galėsim suprasti, kad platus mūsų 
jaunuomenės auklėjimo darbas, paremtas skautiškais 
principais, yra galimas ir kuo labiau plėstinas.

Vytautas Didysis.

Tik daugiau pažinkime Vytautą Didįjį, Jįjį pamil
sime ir jokia sunkenybė nesutrukdys mūsų kelionės į 
kilnųjį idealą — tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui.

Jubiliejai.
1918 m. lapkričio m. 1 dieną Vilniuje įsikūrė pir

mas lietuvių skautų ratelis-skiltis. Tai užuomazga ir 
pradžia Lietuvos skautų-čių organizacijos. Tą organi

zacinį darbą pradėjo sktn. 
P. Jurgelevičius. Taigi, šie-, 
met sukako 12 metų, kaip 
įsikūrė Lietuvos skautų or
ganizacija.

Po didžiojo karo mūsų 
kraštas išliko svetimtaučių 
labai nualintas ir nukentė
jęs. Šalies atstatymo ir vals
tybinio kūrimo darbas buvo 
sunkus ir reikalavo daug 
žmonių ir jėgų. Mūsų ša
lies vadovybė ir pati visuo
menė daug dirbo, kol atstatė 
Lietuvą. Čia pastebim ir 
karštą lietuviško jaunimo 
darbą, skirtą Tėvynei. Visi 
dirbo. Tačiau, greta to, mū
sų skautiškos organizacijos 
judėjimas augo ir plėtojosi. 
Nežiūrint į tai, kad buvo 
labai maža gerų prityrusių 
vadovų ir dar mažiau lėšų, 
vis tik skautų organizacija 
stiprėjo.

Per pirmą dešimtmetį 
į mūsų organizaciją beveik 
išimtinai įeidavo tik moks
leiviai. Dabar, jau kelinti 
metai, mūsų eilės pasipildo 
ir kitų užsiėmimų jaunuo
liais, kurie randa didelės

naudos ir gero malonaus užsiėmimo po skautų vėliava. 
Kaskart vis labiau skautais susidomi mokytojai, kariš
kiai, dvasininkai ir kitų profesijų žmonės.

Turim pamato manyti, kad mūsų organizacija, 
eidama skautizmo kūrėjo Rob. Baden-Powell’io keliais 
ir visuomenės bei valdžios pagelbstima, plėsis ir stiprės. 
Skautų darbui yra plati dirva ne tik miestuose ir mieste
liuose. bet ir kaime. Visur rasim pritarimo ir žmonių.

Minėdami šiuos didžius jubiliejus mes, patys skau
tai ir skautės, ryžtamės tapti kuo geriausia Lietuvos 
jaunuomenės dalimi. Ir mes tikim, kad mums tat
pasiseks. LTSR va ę!

resnai.'
blbl :3tek
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Iš anglų Sir. — E.

Ką tamsta manai apie 
skautus?

Tokį klausimą aš daviau penkiems įvairiai skirtin
giems žmonėms. Ir štai ką jie atsako:
1. Berniukas.

— Aš esu skautas, nes, rodos, 
tat vienintelis būdas gerai ir Įdo
miai praleisti laiką. Anksčiau aš 
maniau, kad skautai—tai nauja rū
šis kažkokios vakarinės mokyklos, 
bet kai vienas mūsų berniukas Įsto
jo į skautus ir nuėjęs į stovyklą 
grįžo su sudraskytom kelnėm, tada 
aš pamaniau, kad ten yra kažko 
įdomaus.

Aš įstojau, ir čia, pasirodo, labai 
įdomu. Jie parodo tau, kaip daryti 
tikrai gerus dalykus. Ir skautų įsta
tai yra tie patys, kuriuos turėjo ka
raliaus Artūro riteriai.

Sktn. A. Adomaitytė — Goberienė, 
vilkiukų ir paukštyčių skyriaus vedėja.

Aš'dabar jokiu budu iš skautų 
neišstočiau. Aš jau esu 11 patyri-
mo laipsnio, bet man tik reikia dar 
šis tas išmokti ir tada aš būsiu 1 
pat. laipsnio skautas. Ir aš greit 
išmoksiu!

2 Motina.
— Kelias dienas Jurgio akyse 

matėsi kažkas nepaprasta, kas ro
dė, kad jis kažką sumanė Paga
liau jis priėjo ir tarė; „Mama, aš 
noriu įstoti į skautus ir Jonas Kra
teris sako, kad jis mano, skautai 
mane priims, ir uniforma tik pen
kiolika šilingų, ir... ir... kaip Tu 
manai, ar tėvas mane leis?“

„Gerai“, atsakiau aš, išklausinė- 
jusi jį, „tą dalyką pavesk tu man. 

?Aš vakare pasikalbėsiu su tėvu“’ 
Tiesą pasakius, tas jo nepaprastas 
karštis nepasirodė man keistas, ir 
aš laukiau, kad šiuo kartu bus pa
našiai, kaip su kitais jo karščiais: 

markių kolekcija, žuvininkyste ir 
pan. Bet iki šiol tai buvo geri da
lykai.

Tas buvo prieš dvejus metus ir da
bar mūsų Jurgis vis dar skautas. Ir, 
rodos, karštesnis, kaip pradžioje. 
Kartais jis netaip karštas, bet vis- 
tik visi jo sumanymai ir darbai ri- 
šasi su skautyste.

Jis išaugo, sustiprėjo, pasidarė 
saulės apdegtas; tapo mandagus, 
grakštus ir įgijo pasitikėjimo savi
mi. Aš dar niekuomet taip nesi- 
didžiavau juo, kaip kad jis kartą, 
grįžęs namo, su blizgančiomis aki
mis, pasakė: „Mama, Jums teks 
prisiūti kitą ženklą—pirmojo laips
nio!“

3. Kunigas.
— Mano sunkiausia problema 

buvo berniukų auklėjimas. Jie to
kie keisti sutvėrimiukai. Jie mėgsta 
susidėti į bandas ir daryti dalykus, 
kurių negali numatyti.

Mes turėjome futbolo ir kroketo 
aikštę, bet jos labiau tinka jaunuo
liams Be to, visumet kas nors 
trukdė futbolui ir kroketui.

Pamėginau aš įsteigti skautų drau
govę, ir tas turi didelį pasisekimą. 
Skautai man labai patinka, nes jų 
darbas užkariauja berniuko fanta
ziją, o jei jūs valdot jo fantaziją, 
—jūs valdoi jį visą, su jo kūnu ir siela.

Va kaip išsireiškė tūlas kalbėto
jas katalikų kongrese Birmingaume: 
„Kas man patinka, tai smulkūs nu
rodymai, kuriais skauto mintys 
pratinamos tikrinti visus jo veiks
mus ir kreipti dėmesį į veiksmų 
dvasią“.

Kauno tunto štabo atstovai neša Vytauto Didžiojo paveikslą.

Sktn. EI. Barščiauskaitė, 
skaučių skyriaus vedėja ir skaučių 

vado adjutantas.

„Dora, religingumas nėra sukišti 
į berniuko galvą, bet ten gražiai 
suskirstyti. Skautų įstatai vado
vauja visiems berniukų veiksmams“.

4. Sargas.
— Aš esu geras skautų draugas, 

bet jie man labiau patinka, kada 
yra geras oras. Tada jie mažiau 
primina ir prišiukšlina kamoarius. 
Matote, vieną lietingą vakarą, per 
dvi valandi trisdešimt berniukų iš
buvo klubo kambary, ir po to grin
dys atrodė, kaip Balaklava po mū
sų brigados užpuolimo.

Kartą, kai aš tą pasakiau jiems, 
jie panorėjo patys išvalyti grindis, 
ir išvalė. Tą darbą, kaip jie manė, 
atliko neblogai, bet tas, žiūrint dar
bininko akimis, buvo padaryta nekaip. 
Aš turėjau išvalyti antrą kartą.

Bet aš, atvirai prisipažinsiu, savo 
širdy turiu nemažą kampelį skau
tams. Ant klubo sienos jie iškabino 
10 skautų įstatų, ir aš dažnai žiū
riu į juos, ir stengiaus gyventi pa
gal tuos įstatus. Trys įstatai man
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8 nr. SKAUTŲ AIDAS 3

nepaprastai patinka, gal būti dėl to, 
kad šie liečia mano santykius su 
jais, skautais.

a) . Skautas yra visiems draugas.
b) . Skautas yra paklusnus.
c\ Skautas yra mandagus.

5. Skautininkas.
Skautininko darbas yra savotiš

kas užsiėmimas, nes sunku susekti 
visu norus ir pažiūras. Bet norint .

P. Sofija Čiurlionienė — Kymantaitė, 
"skaučių vadas.

Fot. Ek. kar. b-vė.

kad darbas būtų sėkmingas, tas rei
kalinga padaryti. Kartais mes turi
me apsižiūrėti, ką esame padarę ir 
kam darome. Leiskit man parodyti 
savo pažiūras į tą dalyką;

I. Aš jaučiu reikalą padaryti ką 
nors gera savo gyvenime, padaryti 
dalykų, nesuteptų pelno ir naudos 
dėmėmis.

II. Skautystė man atrodo orga
nizacija, kuri praplatina vaizduotę 
ir veikia teisingai: veda auklėjimą 
ligi galo ir eina teisingu keliu — 
auklėdama berniuko darbštumą, pa
klusnumą, artimo meilę.

III. Dvidešimt berniukų man sako: 
„Mūsų draugovė“, ir jie daro jos 
garbei daug gera. Jie tame darbe 
reikalingi mano pagalbos.

IV. Reikia pridėti, kad tai yra žai
dimas, žaidimas ne tik berniukams, 
bet ir jums, ir kartą pradėjus jį žaisti, 
jis įtraukia jus ir turi geros įtakos 
jūsų asmeniniame gyvenime.

F. Jakobs'as.

Vaikiškos meilės auka.
Iš kelionės po šiaurinę Ameriką 

aš plaukiau laivu Į Prancūziją. Mū
sų laive buvo daugiausia irlandiečių 
matrosų, kurių tarpe ypatingai atsi
žymėjo abudu Bekneriai, tėvas ir 
sūnūs. Tėvas buvo laikomas ge-

riausiuoju matrosu anglų 
laivyne, o sūnus, nors 
berniukas teturėjo dvylika 
metų, maža kuo savo 
tėvui tenusileido. Stip
rus, o saulės ir vėjo 
nurudintame jo veide 
spindėjo kartu vyriška 
drąsa, vaikiškas širdies 
gerumas ir tas neap
galimas būdo linksmu
mas, kuriuo iš visų išsi
skiria irlandietis. Visi, 
kurie tik buvo laive, jį 
mylėjo.

Keliaujančių tarpe bu
žo pirklys prancūzas, 
kurs Naujajam Orleane 
prarado savo žmoną ir 
dabar keliavo į Bordo, 
kur pas uošvius gabeno 
žmonos paliktą vaikutį. 
Šitas vaikas, penkerių 
metų mergaitė, kurios 
kiekvienam judesy reiškė
si prancūzų kraujas, vie
ną rytą paspruko nuo 
savo snaudžiančios pri
žiūrėtojos, pasilipo ant 
laivo viršaus, žinoma, 
kad sutiktų senąjį Beknerį, 
kuris su ja dažnai užsii
minėdavo, įvairiai praleis
damas laiką. Kadangi tuoj 
ji jo negalėjo surasti, 
išdrįso prieiti arčiau laivo

krašto. Smalsiai?* jai bežiūrint į 
vandenį, apsvaigo jos "galvutė ir ji 
įkrito į vandenį. Prižiūrėtoja, kuri 
skubinosi prie mergaitės, pamatė 
tą tragišką vaizdą; į jos šauksmą 
atsiskubino Bekneris, šoko jūron, 
pagriebė vaiką, kuris purių drabužių 
pakeltas tebesilaikė ant vandens. 
Senis Bekneris, kaire ranka stip
riai laikydamas mergaitę, dešine 
yrėsi prie laivo.

Ant dangčio subėgo daug žmo
nių; visi be galo stebėjosi stipriuo
ju plaukėju, prie kurio glaudėsi 
baimingai drebąs kūdikis. Bekneris, 
kiek galėdamas, greitai plaukė ar
tyn prie laivo. Kada jau buvo arti 
laivo, kažkodėl smarkiai suriko. 
Tas riksmas mus visus labai nuste
bino. Niekas nežinojo jo priežas
ties, bet sekdami jūrininko akių 
judesius, mes išvydome ryklį, kurs 
stebėtinai greitai skrodė vilnis ir už 
kelių akimirksnių turėjo pasiekti

plaukėją. Visi sumišo; vieni už ki
tų bėgiojo, šūkavo, nors tuo no
rėjo išgąsdinti baisųjį žvėrį, kiti 
mėtė į jį, ką rankose turėjo; šaudė 
iš šautuvų ir kanuolių. Veltui. Trukš- 
mas ir baimė buvo visuotinė, bet
nelaimingo tėvo padėtis buvo jau 
neaprašoma. Tačiau rykly', nieko 
nebodamas plaukė vis artyn ir ar
tyn. Dar keliolika metrų ir, rodos, 
jam tuoj teks grobis. Kiekvieną 
perėmė didelis siaubas. Visi sumišo. 
Tuo momentu Volney Bekneris 
atėjo savo tėvui į pagalbą. Su brie
džių medžioklės peiliu rankoje, ku
rį buvo radęs kapitono kajutėj, vai
kas atsigrūdo prie laivo krašto, kri
to ant galvos jūron, panėrė ir pra
dėjo kovą su gelmių baisybe. Grei
tai vanduo nu'idažė krauju. Ryklys 
dabar pasuko į naują priešą, kurs 
taip nelauktai pastojo jam kelią.

Tuo tarpu senajam Bekneriui 
numetė virvę. Jis siekė jos, tačiau 
bangų supamas jis dusyk paleido 
ją; galop Įvirtai sugriebė ir pakilo 
su vaiku į viršų. Volney visą laiką 
buvo nugara j mergaitės gelbėtoją 
ir stengėsi pratęsti žvėries puolimą 
ir jį sužeisti. Tai buvo kova vikru
mo ir žiaurios jėgos, kurią sunku 
kada nors matyti. Iš daugelio ryk
lio žaizdų plūdo kraujas, bet nė 
viena jų nebuvo mirtina. Drąsųjį 
kovotoją pradėjo apleisti jėgos. 
Jis dabar ieškojo pagalbos nuo lai
vo; kai jau Bekneris pasiekė viršų 
ir vaiką atidavė jo tėvui, kurs pul
dinėjo apkabinti tai išgelbėtoją, tai 
savo kūdikį, mažasis kovotojas nu
tvėrė virves. Volney šoko ant besi- 
linguojančios virvės. Dar valandėlė 
ir nebebus jokio pavojaus! Bet tai 
neįvyko... Grobuonis žvėris, kas kar
tą daugiau kruvinas, kaip pasiutęs, 
sukaupęs visas savo jėgas, kad jau

Pasktn. V. Chrolauskaitė, 
vyr. skaučių skyriaus vedėja.
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Sktn. Ant. Saulaitis, 
vyr. sk. štabo adjutantas ir 
„Skautų Aido“ redaktorius.

Fot. Ek. kar. b-vė

nekalbėkite man nieko apie at
silyginimą. Aš išgelbėjau Jūsų 
kūdiki; man tai yra malonu, kad jį 
vėl apturėjote. Bet mano Volney, 
kuris yra tenai., mano gyvenimo 
džiaugsmas ir pasididžiavimas; prieš 
ji man visi pasaulio turtai nieko 
'erti. Viskas dabar man žuvo..“ 
Pamažu jisai atsistojo ir tylėdamas 
nuėj' prie savo paprasto užsiėmimo.

Kada ant laivo visa tai nutiko, 
baisusis plėšikas, mus pajuokdamas, 
apiplaukė du ar tris sykius aplink 
laivą, o paskui pasuko atviron 
jūron Ilgai dar mes stebėjom jį, 
kaip jis skrodė bangose purpurinę 
vagą, kuri paskui jį sekė, kol ne
pranyko mėlynoj tolumoj.

Išvertė Olšauskas.

8 nr.

Sktn. VI. Kviklys, 
skautų vyčių skyriaus vedėjas.

Fot. Ek. kar. b-vė.

išsprunka jo grobis, šoko ant jo, 
pagavo, — baisu tai ir sakyti, — 
nelaimingąjį, pusę jo kūno atplėšė 
ir mums matant prarijo. Kai liku
sioji kūno dalis buvo ant laivo iš
kelta, iš kiekvienos burnos išsiveržė 
pasibaisėjimo ir pykčio riksmas.

Lyg nebylys stovėjo Bekneris; jo 
sustingęs žvilgsnis krito ant nelaimin
gų sūnaus liekanų; jo veidas išsišie
pė ir jis be žado sudribo ant žemės. 
Su dideliu vargu atgaivintas kiek 
ramesniu balsu lis pratarė: „Kur yra 
Volney?1 Kiek numalšinęs save, 
sudejavo skausmingu balsu, kurs 
verte vėrė mūsų sielas. Pirklys ne
sitraukė nuo jo ir teikė jam visokią 
pagalbą, kokią tik aplinkybės leido;
kada bevilčio nusiminimo išraiškos 
aptilo, pirklys dėkojo Bekneriui ir 
norėjo atsilyginti. Vargšas tėvas į jį 
pažiūrėjo tokiu žvilgsniu, kuriame 
stebuklingai maišėsi žiaurus skaus
mas ir priprastas širdies geru
mas ir pasakė: „Dėkui Jums 
už Jūsų gerą prielankumą, bet

Sktn. V. Čečeta, 
užsienio dalies vedėjas ir 1. e. mokslo 

dal. ved. p.

Sėk meilę, o būsi 
galingas!

Štai Mickevičiaus žodis jaunuo
liams. Mickevičius—kūrybinės mei
lės archangelas ir josios sėjėjas:

„Sėk meilę, o būsi galingas.
Sutvėrimų Sutvertojo galybe!“ 

— sako Mickevičius.
Šiandien mums ypatingai reikia 

Konradų, reikia žmonių, kurie mo
kėtų tėvynės reikalus statyti aukš
čiau kitų savo reikalų, būtų stiprūs, 
jautrūs - ir protingi. Kurie galėtų 
kartoti: „Aš ir tėvynė, tai vienas 
kūnas“. Tad, minėdami mūsų dva
sios patrijarcho mirties sukaktuves, 
pasirįžkime eiti jo pramintais ke
liais.

Mickevičiaus dvasia, meile ir 
pasiryžimu eikime siekti idealo. 
Eikim kovoti ir pergalėti! To Mic
kevičius siekė ir atsiekė. To ir mes 
privalome siekti ir atsiekti. Tad 
Mickevičiaus balsam

„Išvien jaunieji prieteliai, 
Bendroje laimėj mūs keliai!“

Sktn. VI. Kviklys,

Pasktn. Vyt. Jurgutis, 
ūkio dalies vedėjas.

Sakė jau miręs Adomas Micke
vičius. Jis mirė, bet jo dvasia am
žinai paliks nemirtinga, jo vardas 
bus amžinai kartojamas lietuvių lū
pose.

Jei šiandien mes turime Basana
vičių, Maironį, Kudirką ir daugelį 
kitų mūsų tautos didvyrių, galima 
tvirtinti, kad čia yra Mickevičiaus 
nuopelnų. Jo raštai išauklėjo mūsų 
tautos gaivintojus ir kėlėjus. Visas 
pasaulis iš „Pono Tado“ sužinojo, 
kad Lietuva—jo tėvynė. Jis sukūrė 
mūsų dvasios milžiną, lietuvio tipą— 
Konradą Valenrodą, kuris savo šir
dį dalo į dvi dali: mažesnę dalį ati
duoda moteriai, didesnę — tėvynei.

Jaunatvė, nenugalima jaunatvė, 
Mickevičiaus kūrybos herojus.
„Siek ten, kur vyzdys nepasiekia, 
Laužk tai, ko protas nepajėgia“. . .

Kap. Tiškus,
I. e. jūros sk. skyriaus ved. p.
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Prieš daugelį metų, kada aš gy
venau tarp zulusų, ten buvo papro
tys kiekvieną paaugantį vyruką, 
prieš pripažįstant jam vyro vardą, 
išsiųsti į džiungles, kad jis ten vie
nas pagyventų ir pats apie save vi
su kuo rūpintųsi maždaug per iš
tisą mėnesį.

Tas paprotys labai panašus į 
spartiečių arba viduramžių ritierių 
įšventinimo paprotį. Tokiose apei
gose jaunasis kandidatas turėjo išei
ti kūno miklumo ir ginklo vartoji
mo bandymus ir, kas dar svarbiau, 
atlikti nuodugnų apdūmojimą bei 
savo dvasios ištyrimą ir per religi
nes apeigas pasiaukoti tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui.

Labai gaila, kad šių dienų auklė
jimas nestato sąlygų, kad jaunuolis, 
prieš paleidžiamas kaipo subrendęs 
į savarankišką gyvenimą, padarytų 
apmąstymą, pereitų lyg kokį pas
ninką, gautų nurodymų dėl svar
biausių gyvenimo principų; kad 
pats pagalvotų, ką turės daryti gy
venime, o ne išeitų be jokio ypa
tingo tikslo. Tatai būtų naudingas 
ir geras dalykas.

Žmonės, kurie nieko neužsibrė- 
žia, gyvenime nė kiek nenužen
gia. Gyvenimas trunka, palyginti, 
trumpą laiką ir greit baigiasi. Tai
gi, kaip esate pasiryžę geriausiai 
panaudoti gyvenimą? Kuris aksti
nas tikriausiai paskatins jūsų 
veiksmus?

Jaunuolis, pradėdamas ką svars
tyti ateičiai, paprastai galvoja apie 
tai, kuriuo būdu jis gali užsidirbti 
ir gerai praleisti laiką. Rimčiau nu
siteikęs pažvelgia toliau ir svarsto, 
kokis užsiėmimas žada geresnį at
lyginimą, ne būtinai iš pat pradžių, 
o vėliau. Arba' jis ruošiasi tokiai 
karjerai, kuri galėtų jam suteikti 
paskui valdžios ir įtakos. Kartais 
dar pagalvojama, kuriam darbui 
jis pats tinka, o ne kokia karjera 
jam patiktų. Iš dešimties devyni 
vis dėlto galvoja apie tai, ką jis 
gaus iš gyvenimo, o ne ką jie pa
tys įdės gyvenimam Apie taip gal
vojantį jaunuolį galima sakyti, kad 

dalykaPjam dar nėra paaiškėję tek 
si n go j šviesoj.

Uždarbis tam tikrose ribose yra 
būtinas tikslas; tai yra pareiga prieš 
kitus, kad būtum nepriklausomas, 
O ne našta kitiems. Norint suda
ryti sau gyvenimo perspektyvą, ge
ra palyginti savo gyvenimo pra
džios pažiūras su tuo, kas bus pa
baigoj, ir sau įsivaizduoti, kurie iš 
visos eilės pragyventų metų veiks
mai galės atrodyti vertingi, atsižvel
gus į juos kaipo jau į praeitį; ar 
tą visą eilę metų esi praleidęs ma
žos reikšmės turimuose darbuose, 
ar, priešingai, buvo jie kaip galint 
geriau sunaudoti. Daug yra pavyz
džių jūsų pačių atminty ir istorijoj 
apie tuos, kurie paskutinį kartą 
šiame gyvenime atsidusdami galėjo 
pasakyti: „padariau ką galėjau; sten
giausi atlikti savo pareigą“. Pasak 
senio virginiečio kapitono Džon 
Smit „esame leisti šitan gyveniman 
ne sau patiems, bet daryti gera ki
tiems“. Tikrai tuo daug pasakyta. 
Gyvename, kad duotumėm, ne kad 
gautumėm.

Tuo būdu kiekvienas žmogus tu
ri du keliu — savo paties reikalai 
arba tarnavimas kitiems. Turi sau 
pasirinkti, katras bus tikras tikslas. 
Paties reikalai — patogiau; tarna
vimas — reikalauja pasiaukoti. Ta
čiau, panagrinėjus, savo reikalai — 
reiškia būti vergu galingesniam; 
tuo tarpu tarnaudamas kitiems esi 
laisvas; esi laisvas, nes dirbi ne tam, 
kad kitiems įtiktum, nei su nieku 
nelenktyniauji. Esi laisvas reikšti, 
tariant, įgyvendinti meilę — ir, keis
tas dalykas, juo daugiau tos meilės 
kitiems reiški, juo daugiau jos reiš
kiama pačiam. Bet gyvenimas rei
kalauja pasiaukoti. Tam jaunuolis 

Brangink laiką! Kiekviena sekundė yra siūlas musų 
gyvenimo audekle. *

Visa, ką darot, darykit Tėvynės vardu ir dėl. Tėvynės.
(Mickevičius).

turi būti pasiruošęs; pasiruošęs pa
aukoti godumo vylius, malonumus 
vertinti tikrąja jų kaina ir išmesti 
lauk tuos jų, kurie to verti. Jei 
žmogus negali pasiaukoti, jis netu
rėtų vadintis žmogumi; jei jis neno
ri to daryti savo noru, jis negali 
tartis turįs teisės vadintis sūnumi 
tų, kurie kovojo ir žuvo dėl nepri
klausomybės. Bet kurie tai daro, 
galima juos užtikrinti, kad jų gyve
nimas bus tikras ir džiaugsmingas 
turtas.

Tai toki dėsniai, tarp kitų, pra
vartu būtų nurodyti jaunam žmo
gui, kuris galvoja apie savo tikrus 
gyvenimo tikslus.

Toliau. Egoizmas niekuomet ne
iškėlė tautos. Ir priešingai, tarna
vimo reikalo supratimas prisidėjo 
prie daugelio tautų gerovės. Tai 
glūdi tikrai ir mūsų tautoje. Ko
vos už nepriklausomybę tai įrodo. 
Užtikrinkim sau, kad tat neišnyks 
ir ateities kartose, ir prisiminkim, 
kad geriausias būdas pamokyti yra 
pavyzdys.

Girdėjau pasakojant apie tai, kaip 
Siamo valstybėj daug pasaulio ma
tęs radža (kunigaikštis) ginčijosi su 
budistų šventiku apie britų cha
rakterį.

Jis sakė: „kas juos (britus) pada
rė didele tauta — tai jų tarnavimo 
idėja. Kokia to esmė? Kaip aš 
tat suprantu, tai — daryk gera. 
Būk pagalbus savo artimui. Būk 
naudingas. Padaryk ką nors... Aš 
mėgstu tai. Viena, kas tikrai žmo
gaus gyvenime vertinga yra, tai ką 
jis yra padaręs; ar buvo jis naudingas.

Jei ne, tai geriau būtų, kad bu
delis jam nukirstų galvą“.

Prie to savo tepridursiu—Amen.
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IV.

Knyga.
Bet dabar įvyko didžiausias jo tuometinio’rgyve- 

nimo įvykis. Jo mokyklinės skaitymo knygos’ ‘ buvo 
supažinusios jį su pirmu ir paskutiniu Amerikos gam

tininku, Wilsonu ir Audubonu. 
Yanas stebėdavos, kodėl ne
buvo atsiradę daugiau tokių 
didžiūnų. Bet vieną dieną 
laikraščiai paskelbė, kad pa
galiau pasirodė vienas, išlei
dęs veikalą apie Kanados 
paukščius, kaštuojantį vieną 
dolerį.

Pinigai niekad pirma neatro
dė toks brangus, toks reikalin
gas ir kilnus daiktas. „Ak! kad 
tik turėčiau dolerį". Yanas ėmė 
atsidėjęs taupyti. Iš vaikų 
išlošęs marmorinukų, juos 
keisdavo į „vilkelius“, o tuos 

į peiliukus, vaikų žaidimams sugrįžtant keista ir 
griežtai vienoda eile. Peiliukus, savo ruožtu, jis 
keitė į zuikius, zuikius—į smulkius pinigus. Jis ne
šiojo malkas nepažįstamiems namų savininkams; jis 
krapštė, krapštė ir taupė, ką sukrapštydavo, kol, po 
kelių mėnesių, susidarė devyniasdešimt centų. Bet 
tie paskutiniai dešimt centų buvo kaip užkerėti. 
Niekas, rodės, nebeturi daugiau atliekamų darbų; jo 
prekybinė laimė taip pat jį pametė. Jis degte degė 
troškimu įsigyti tą knygą. Niekas iš jo namiškių juo 
užtektinai nesidomėjo paskolinti reikiamiems pinigams 
net ir už nežmonišką palūkaną (du ar tris centus už 
kiekvieną paskolintąjį), kurią jis buvo prisirengęs 
duoti. Šešios savaitės praėjo, kol jis sukrapštė tuos 
paskutinius dešimt centų, ir jis niekad nebuvo visai 
ramia sąžine dėl jų.

Jis su Alneriu turėjo pripiaustyti malkų virtuvei. 
Kiekvienam buvo paskirtas tam tikras kiekis, neskai
tant kitų ruošos darbų. Yanas visados savo darbą 
ištikimai atlikdavo, bet jo brolis visokiais būdais 
išsisukinėdavo. Jis buvo nežmoniškas dabita. Tėvų 
neturtas neleido jo dabitiškumui pasireikšti daugiau 
kaip viena popierine apikakle per savaitę, bet savo 
kišenėje jis visados nešiodavos trintuką, su kuriuo jis 
rūpestingai palaikydavo apikaklę reikiamoje švarumo 
aukštumoje. Yanas visiškai nesirūpindavo apdaru—tiesą 
pasakius, net buvo linkęs į nevališkumą. Vyriausia
sis brolis, norėdamas gerai panaudoti Alnerio silp
nybę, pasiūlė dvidešimties penkių centų apikaklę, kokią 
laimėtojas pasirinks, tam, kuris geriausiai atliks 
jam pavestus ruošos darbus per ištisą mėnesį. Pirmą 
savaitę Alneris ir Yanas ėjo lygiomis, paskui Alneriui 
nusibodo, nors dovana jį ir labai masino. Tempas 
buvo perdaug smarkus. Yanas dirbo kaip paprastai 
ir savo laiku gavo tuos dvidešimt penkis centus 
kaklaraiščiui nusipirkti. Bet krautuvėje jam į galvą 
toptelėjo šviesi mintis ir sugundė. Penkiolikos centų 
ir per akis užtektų apikaklei — tai tikra, o likusius 
dešimt centų pridėjęs, jis galėtų pirkti knygą. Tad 
šitokiu būdu prie surinktosios krūvelės atsirado pasku
tinis dešimtukas. Tada, nesitverdamas džiaugsmu ir 

pasipūtęs, tarsi ’’didžiausias*, kapitalistas, Yanas nužy
giavo" į knygyną irpaprašė geistosios knygos.

Yanas buvo tempte įsitempęs nuo ilgai varžomų 
jausmų. Jis laukė, kad knygininkas pasakys, jog 
knygos kaina pakilo iki vieno tūkstančio dolerių ir 
kad visi egzemplioriai jau išparduoti. Bet knyginin
kas to nepadarė. Jis tik tylėdamas atsisuko, ištraukė 
knygą iš krūvos knygų, pasvyravo ir paklausė: „Ža
liais ar raudonais viršeliais?“

— Žaliais, — atsakė Yanas, dar vis netikėdamas. 
Knygininkas pasižiūrėjo į knygos vidų, paskui padėjo 
ją ir šaltu biznierišku balsu tarė: „Devyniasde
šimt centų".

— „Devyniasdešimt centų", žioptelėjo Yanas. 
Ak! kad jis būtų žinojęs apie knygininkų papročius 
ir nuolaidų veikimą. Šešias ištisas savaites Yanas 
buvo atlaikytas nuo tos laimingosios šalies — kentėjo 
badą; buvo nukreipęs pinigų nuo jų tiesioginio tikslo, 
buvo užgavęs savo sąžinę, ir tai vis tam, kad gautų 
dešimt centų—tuos nereikalingus dešimt centų.

Eidamas namo, Yanas skaitė knygą su šventa 
pagarba. Ji jam nedavė to, ko jis norėjo, bet tai, be 
abejojimo, buvo jo paties kaltė. Yanas daug išrymavo 
ant jos, studijavo, mylėjo ją, nė karto nepaabejoda
mas, kad dabar turi raktą į visas gamtos paslaptis 
ir stebuklus. Praėjo penkeri metai, kol jis sužinojo, 
kad ta knyga buvo didžiausias šlamštas, kuris kada 
buvo pakištas nerangiai visuomenei. Tačiau knygoje 
buvo ir naudingų dalykų; visų pirma, buvo paukščių 
vardų sąrašas; paskui buvo apie trisdešim| Audubono 
ir Wilsono paukščių atvaizdų karikatūrų.

Bet, nors paukščiai buvo ir blogai atvaizduoti, 
atvaizdai buvo ir kiek pamokomi ir jo atmintyje 
išliko neišdildomais indėliais į jo žinyną apie lau
kinius padarus.

V.

Nepažįstamasis be apikaklės.
Kas pavasarį tas senasis pavasariškas šėlas la

biau apimdavo Yaną. Kasmet Yanas būdavo mažiau 
palinkęs jam priešintis, ir vieną puikią dieną vėlai 
dvyliktą kartą sugrįžusio balandžio mėnesyje jis buvo 
nuklydęs į šiaurę, į giraitę porą mylių nuo miestelio. 
Giraitė buvo pilna neįvardytų gėlių ir balsų, paslap

tinga. Kiekvienas medis ir tankmė.turėjo savo balsą 
—ilgas vandens pilnas griovys turėjo daug balsų, ku
rie jį šaukė. „Pyp-pyp-pyp“ jie, rodės, sakė, kvies
dami jį ateiti ir pasižiūrėti. Yanas kartotinai sėlino 
prie griovio, žvalgės ir laukė. Tas garsus pypsėji
mas suskambėdavo už kelių varsnų. Bet kiekvieną 
kartą, kaip jis tik prisiartindavo, nutildavo—čia prie
šais, čia užpakalyje, bet niekad ten, kur jis buvo. 
Yanas išieškojo mažą klanelį savo rankomis, išgraibė 
pagaliukus ir lapus, bet nieko nesurado. Ūkininkas, 
praeidamas pro šalį, jam pasakė, kad tai „pavasario 
pyplys", „kažkoks vandens gyvūnėlis“.
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Po kiekštu netoliese Yanas surado driežą, kuris 
beregint išnyko skylelėj. Tai buvo vienintelis gyvas 
padaras akivaizdoje, todėl Yanas nutarė, kad tas „pyp
lys“ yra „pypsintis driežas". Bet Yanas buvo pasi
ryžęs pamatyti jį švilpiant. Kaip gi galėjo būti, kad 
kūdros aplink jį yra jų pilnos, kad jie'šaukia jį, tarsi 
gūžinėjas su juo, o vis dėlto nieku paverčia jo ir rū
pestingiausius ieškojimus? Balsai nutildavo, kaip tik 
jis prisiartindavo, o nutolus vėl klanuose pamažu pa
sigirsdavo. Jo prisiartinimas juos tildyte istildydavo. 
Yanas ilgą laiką išgulėjo, stebėdamas vieną klaną, bet 
nė vienas balsas nepasigirdo, kur jis užmatė. Paga
liau jis suprato, kad jie vengia jo, ir ėmė šliaužti į 
vieną labai triukšmingą kūdrą, stengdamasis nepasi
rodyti. Jis šliaužė vis artyn ir 
artyn, kol buvo už kokių trijų
pėdų nuo garsaus „pyplio" plau
kančioje žolėje. Yanas nustatė, 
kur jig, iki kelių colių, bet vis 
dėlto nieko nepamatė. Jis neži
nojo, ką ir manyti, ir gulėjo 
kurį laiką, galvą sau laužyda- 
mas.Staiga visi artimesni„pypliai“ 
nutilo ir Yanas krūptelėjo, išgir
dęs prisiartinant žingsnius. Apsi
dairęs aplinkui, jis pamatė už 
kelių pėdų vyriškį žiūrint į jį.

Yanas paraudo—nepažįsta
mas visados buvo priešas; nepa
žįstamiems jis iš prigimimo jautė 
nemėgimo. Į šį Yanas žiūrėjo 
sumišęs, lyg būtų nutvertas ką 
pikta darant.

Vyriškis, keistas pažiūrėti 
pusamžis asmuo, buvo apsiren
gęs palaikiais rūbais ir buvo 
be apikaklės. Ant jo sulinkusių 
pečių buvo prikabinta skardinė 
dėžė, o rankose jis laikė tinklą 
ilgu kotu. Jo veido bruožai, 
švelninami žilos barzdos, buvo 
labai ryškūs ir nelygūs. Jie rodė 
nemažą proto jėgą ir kiek rūs
tumo ir griežtumo, bet jo pilkai 
mėlynos akys buvo malonios.

Jis buvo užsidėjęs paprastą, 
nepritinkančią kietą tūbinę skry
bėlę, ir, kada jis ją nukėlė duoti maloniam vėjeliui 
prapūsti, Yanas pamatė, kad nešiotojas yra tokiais 

Yanas stebi paukščių 
gyvenimą...

pat plaukais, kaip ir jis pats — šiurkščia paleolitine
čiupryna, susikuopojusia ant jo išsiduodančios kak
tos, kaip kokia krūva kerpių, užmestų ant kokios 
audrų daužomos uolos.

— Ko ieškai, mano vaikeli? — paklausė jis ma
loniu balsu.

Vis kiek nepatenkintas nepažįstamojo atėjimu- 
Yanas atsakė:

— Aš nieko neieškau; aš tik noriu pamatyti, kaip 
pypsintis driežas atrodo.

Nepažįstamasis šyptelėjo. —Prieš keturiasdešimts 
metų,—tarė jis,—aš taip pat gulėjau prie klano, kaip 
kad pamačiau tave šį rytą gulint, žiūrėjau ir atsidė
jęs bandžiau išspręsti pavasarinio „pyplio" paslaptį. Aš 
išgulėjau ten visą dieną, ir paskui dar daug dienų. 
Bet beveik treji metai praėjo, kol aš paslaptį suse
kiau. Man bus malonu išgelbėti tave nuo tokio ilgo 
ieškojimo, jei nieko priešingo neturėsi. Aš tau paro
dysiu „pyplį“.

Paskui jis rūpestingai pagraibė tarp lapų arti 
griovio ir netrukus sugavo mažytę varlikę, mažiau 
kaip colio ilgumo.

— Štai tavo pypsiantis driežas: tai visai ne drie
žas, bet tik varlikė. Mokslininkai jį vadina Hyla 
pickeringii, ir jis būtų ne blogas akotas, nes štai ma
tai ant jo mažos nugarėlės Šv. Andriaus kryžių. Mat, 
jos, pypsėdaros vandenyje, tik iškiša savo snu
kučius, ir todėl sunku pamatyti. Paskui, kada pri
siartini, jos leidžias į dugną. Bet tu paimk šitą namo, 
apsieik^su ja gerai ir pamatysi, kaip jis išpūs gurklį 
beveik sulyg savimi ir pypsės kaip garvežys.

.Yanas dabar visai ištipo ir papasakojo apie drie
žą, kurį matė.

— Tai nebuvo [ driežas; čia 
aš jų nė karto dar nesu matęs.
Tai, greičiausiai, buvo didryžis 
Spelerpes, o tai yra artimas gi
minaitis varlei—savo rūšies sau
sumos bužungalvis. o driežas 
yra gyvatė su kojomis.

Tai buvo šviesa iš dangaus. 
Visas Yano nepasitikėjimas din
go. Jis pasijuto traukte trau
kiamas prie nepažįstamojo. Jis 
užvertė jį klausimais; papasa
kojo jam, kaip įsigijo knygą 
apie paukščius. Ak, kaip tas 
nepažįstamasis suniekino, tą „nie
kam netikusį Šlamštą“. Yanas 
papasakojo apie dalykus, kurių 
nesuprato, negalėjo išsiaiškinti. 
Nepažįstamasis jo atidžiai iš
klausė ir jam davė aiškių, žmo
niškų atsakymų. (Čia autorius 
atvaizduoja, kaip nepažįstamasis, 
vaikščiodamas su Yanu, daug 
įdomių dalykų papasakojo apie 
jam įvairius rūpimus paukščius, 
vabzdžius, augalus ir gėles, bet 
šio tarpo, dėl visiškos termino
logijos stokos lietuvių kalboje, 
nebuvo galima išversti. Vert.).

Tas rytmetys buvo Yanui 
kaip naujos epochos pradžia... 
Jį jis įvertino ir brangino la
biau, nekaip galėjo pasakyti.

Bet vis dėlto jis padarė charakteringai paiką dalyką, 
kuris jį nušvietė klaidinga šviesa ir paliko taip nu-
šviestą nepažįstamajam.

Jau buvo po vidurdienio. Jie buvo ilgai išbuvę 
drauge; nepažįstamasis buvo papasakojęs apie dau
gybę daiktų, kuriuos jis namie turėjo; paskui buvo 
pasakęs, kad jau turi eiti. „Na, lik sveikas, vaikeli; 
turiu vilties, kad dar pasimatysime“. Jis ištiesė ran
ką, Yan karštai ją paspaudė; bet jis buvo apkvaitęs 
nuo mąstymo ir reakcijos; jo drovumas ir bukštumas 
buvo dideli; jis neišdrįso priimti nepažįstamojo aiš
kaus kvietimo. Jis leido jam pasišalinti, net nesuži
nojęs jo vardo ir adreso.

Kada jau buvo per vėlu, Yanas suprato Savo 
klaidą. Jis lankė tą giraitę su viltim, kad vėl nepažĮs1- 
tamąjį užeis kur nors, bet nė karto neužėjo.

*
Yano klonis

Ak! kokią giesmę užtraukė laukinės žąsys tais 
metais. Kaip jų klegimas šūkis per jį nuaidėjo, su
virpindamas širdį, užgaudamas naujas ir slaptas sty-
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gas, kurios savo ruožtu suvirpėjo atsiliepdamos. Ar 
buvo kada kilnesnis paukštis, kaip didi juodakaklė 
gulbė, kuri gieda, ne mirdama, bet gyvenimo pilnyje, 
giesmę apie namus ir taiką — apie didžius žygius ir 
medžioklę tolimuose kraštuose — apie alkį ir maistą 
ir vėsinamu gėrimu numalšinamą troškulį. Gieda 
giesmę apie vėją ir žygiavimą, giesmę apie ližėjantį 
žalią ir triuškinantį ledą — apie atšiaurių paslaptis 
ir neištirtus kelius. Gieda giesmę apie ilgą juodą 
raistą, žemą raudoną padangę ir saulę, kuri niekad 
nenusileidžia.

Už vagystę pasodintas indėnas narsiai iškalėjo 
žiemą, bet, kada pavasaris atnešė juoda nakties pa
dange atskrendančių žąsų gandą, jis pašoko, paskui 
išvirto ir nuėjo į savo paskutinę, [ilgą, medžioklės 
būklę.

Kas gali pasakyti, kodėl Jerichonas subyrėjo, 
trimitams supūtus?

Kas gali apskaityti atklegančių žąsų giesmės 
galią?

Ak, kokią giesmę užtraukė laukinės žąsys tais 
metais, bet ar tai buvo nauja giesmė? Ne, tai buvo sena, 
sena giesmė, tik Yanas ją išgirdo naujomis ausimis. 
Jis buvo išmokęs suprasti jos prasmę. Jis traukė 
paskui jas jų bepėdsakiais keliais, kada tik atitrūk
davo, į šiaurę, vis į šiaurę, pagal upę nuo miestelio, 
vis aukštyn, ieškodamas nykiausių vietų ir dienų. 
Upė suko į rytus, bet į ją iš šiaurės įtekėjo mažas 
upelis: pagal jį Yanas išsileido, pro tankėjančius miš
kus — prie viena kitos artėjančias sienas, — tolyn 
ir tolyn, kol tos sienos suėjo į plyšį, o paskui vėl 
išplatėjo į mažą klonį, dar pilną savo pirmykščių 
medžių. Ten dideliausios pušys, beržai, vinkšnos 
skaidrų upelį dengė beveik amžinu pavėsiu. Aikštes- 
nėse vietose draikėsi vijokliai ir žydėjo rečiausios 
gėlės. Medžiuose čiauškėjo raudonosios voveraitės- 
Dumble ant upelio krantų buvo pilna keturkojų gy
vūnėlių pėdsakų. 0 medžiuose ties galva, toje auksi
nėje vidurdienio girios prieblandoje, savo saldžiausias 
giesmes čiulbėjo paukščiai. Yanas dar nepažino jų 
visų vardais, bet jau jautė jų neįvardijamą žavingumą 
ir paslaptingumą. Ta vieta atrodė tokia tolima ir nuo
šali, tokia nepagadinta žmogaus, kad Yanas įsikalbėjo, 
jog jis pirmas iš žmonių ten atsidūrė, jog ji priklauso 
jam atradimo teise. Todėl jis ją ir pasisavino ir pra
minė atradėjo vardu — Yano kloniu.

Ši vieta tapo centraline mintimi Yano gyvenime. 
Jis ėjo ten kiekviena pasitaikiusia proga, bet nič nie
kam neišdrįso papasakoti apie ją. Kartais jis troško 
ištikimo bičiulio, troško susieiti su nepažįstamuoju ir 
jį ten nuvesti, ir vis bijodavo, kad jo paslaptis neiš
kiltų aikštėn. Tai buvo Yano maža karalystė: lauki
nės žąsys buvo jį nuvedusios į ją, taip, kaip žuvėdros 
buvo nuvedusios Kolumbą į naująjį pasaulį. Ir ten 
jis galėjo gyventi, trumpas valandas, tą girių gyveni
mą, kuris buvo jo idealas. Jis buvo toks graudus, 
kad verkė, kada miestelyje nukirto keletą puikių lie
pų, pardavus lauką, kur jos augo, statybos reikalui, 
ir jis pajusdavo lyg kokį alkinamą gailestį, kada se
nesnieji to krašto ateiviai pasakodavo, kokie buvo 
kitą kartą gausūs briedžiai. Bet dabar jis galėjo 
pasiguosti, kad yra viena vieta, kur dideli medžiai 
galės sau niūksoti ir augti, kaip šviesiais senais lai
kais; kur gyviai ir paukščiai amžinai galės augti ir 
taurauti. Ne, niekas nesužinos apie tą vietą, nes, jei 
paslaptis išeitų aikštėn, būriais imtų plaukti lankyto
jai ir sumaitotų Yano klonį. Ne, geriau tegul paslap
tis „su juo miršta“, pasisako jis sau. Ką tie žodžiai 
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reiškia, Yanas gerai nežinojo, bet 
jis buvo kažkur perskaitęs tą po
sakį ir jam tiko j o skambumas. Ga
limas dalykas, jis tą paslaptį at
skleis ant mirties patalo.

Taip, tai taip ir reikės pada
ryti, ir jis vaizdavos, kaip grau
džiai, aplink jį susirinkę, verkia 
giminės, kaip jie visi nutyla nuste
bę ir išsižioja, jam atskleidus didžią 
savo gyvenimo paslaptį — puiku! 
Dėl to vieno beveik vertėtų ir 
numirti.

Todėl Yanas saugojo tą vietą 
sau vienam ir vis labiau ir labiau 
ją pamilo. Kartkartėmis jis pasižiūrėdavo pro tan
kias medžių viršūnes ir tardavo: „Mano nuosava, 
mano nuosava". Arba atsisėsdavo prie kokio skaid
raus duburio ir, žiūrėdamas, kaip vikrios žuvelės 
nardo, sakydavo: „Jūs mano visos; jūs mano visos. 
Niekas jūsų niekad nenuskriaus neišvarys iš čia“.

dalia žalios vejelės sunkės iš pakalnės šaltinėlis. 
Čia Yanas pasistiprindavo atsineštu valgiu, paįvairin
damas jį riešutais ir uogomis, kurių nemėgo, bet 
valgė tik todėl, kad buvo „girininkas“. Valgydamas, 
jis su meile žiūrėdavo į unksmingus upelio išraižytus 
plotus ir į siaurą klonio angą ir sakydavo, galvoda
vo ir jausdavo. „Tai mano, mano nuosava, mano 
nuosava“. Vertė Vikt. Kamantauskas.

B. d.

SSBSBSSSBSSSSSSSSSESSSSSSSSSSSBSSSSBSiBSSSBSBESESEBSaB

Mt. Ilgesys.

Jaunatvės vieškeliais.
Panevėžiečiams, pasipuošusiems didžio 

darbo dešimtuoju vainiku.

Rodos, dar vakar krantais Nevėžio 
Jaunatvės jėgų ėjom mėginti.
Rodos, dar vakar nedrąsiai žengėm 
Jauniems troškimams kelių praskinti.

šiandien dešimtą kartą sustojom
Uždegt šviesesnių džiaugsmo žibintų, 
Kad jų nei vėjo šiurpus švilpimas, 
Nei jūrų audros neužgesintų.

Mes nesuglausim sparnų pakalnėj, 
Kur tik šešėliai kryžkeles kloja — 
Kilsim į kalno žydrią viršūnę, 
Ten, kur ereliai sparnais plasnoja!

Dar šimtai jėgų neišmėginta, 
Siekimų toliai neišmatuoti. 
Dėl to ir žengsim tolyn be baimės 
Pasauliui laimės dainų dainuoti.
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Panevėžio skautų 10 m. sukaktuvės.
Didelė Panevėžio skautų šventė.

Šiais Vytauto Didžiojo metais be 
galo yra laimingi Panevėžio skautai. 
Jie, švęsdami mūsų Didvyrio 500 
m. jubiliejų, švenčia ir savo 10 
metų skautiškojo darbo sukaktu
ves. Taip garbingai minėdami savo 
praeities dešimtmetį su didžiu en
tuziazmu ir pasiryžimu žengia į 
ateitį.

• S. m. lapkr. 1 d. jie iškilmingai 
švenčia savo 10-ies metų sukaktu
ves. 9 vai. 30 min. visi gražiai iš
sirikiavę su vėliavomis atvyksta 
Katedros bažnyčion ir čia meldžia 
Aukščiausiojo palaimos savo atei
ties darbams. Pasibaigus pamaldoms 
kun. kapelionas pasakė pamokslą. 
Po pamokslo visi nuvyko j kapus 
ir uždėjo ant žuvusių karių kapo 
gražų gyvų gėlių vainiką. Iš kapų 
grįžo į Vytauto aikštę ir čia išsi
rikiavę sutiko atvykusį apygardos 
viršininką gen. Tamašauską, didelį 
skautų draugą. Gen. Tamašauskas, 
pasveikinęs skautus ir palinkėjęs 
sėkmingo darbo, priėmė paradą. 
13 vai. gimnazijos salėje įvyko iš
kilminga sueiga. Sueigoje, be skau
tų, dalyvavo gener. iamašauskas, 
p. Lindė-Dobilas, skautams remti
dr-jos Panevėžio skyr. pirmininkas 
p. Mičiulis,, buv. tuntininkas vyr. 
sktn. kap. Žukaitis ir visa eilė ka
rininkų ir kitų svečių. Sueigą pra
dėjo dideliu susikaupimu — skautų 
malda. Po to, tuntininkas vyr. 
Įeit. Jonaitis padarė trumpą pra
ėjusio dešimtmečio darbų apžvalgą.

P. V. Rozmanas, 
Panevėžio^skautų įkūrėjas.

Baigus tuntininkui pranešimą per
skaitomos pasiųstos sveikinimo te
legramos: 1) Liet. Skautų Sąjungos 
Šefui J. E. Respublikos Prezidentui 
ir 2) J. E. Panevėžio Vyskupui. 
Pastarojo prašo ganytojiško pa
laiminimo. Adjutantui perskaičius 
gautus raštu sveikinimus, skautus 

sveikina Valst. gimn. direktorius 
p. Lindė-Dobilas, Šaulių rinktinės 
vadas, vyr. štabo atstovas sktn. 
Saulaitis, buv. tuntininkai vyr. sktn. 
kap. Žukaitis ir sktn. vyr. Įeit 
Bačkys bei visa eilė kitų atstovų. 
Viso buvo sveikinimų 9 žodžiu ir 
4 raštu. Po sveikinimų adjutantas 
perskaitė tunt ninko įsakymus, lie
čiančius šventę.

Pasibaigus sueigai visi nuvyko 
į gimnazijos gimnastikos salę, kur 
p. Lindė-Dobilas atidarė didelę ir 
labai gražiai įrengtą skautų-čių dar
belių parodą.

19 vai. gimnazijos salėje įvyko 
skautų suruoštas vakaras, kur 
puikiai suvaidinta Šillerio 3 veiksmai 
„Vilius Tell“. Po vaidinimų svečiai 
ir skautai gražiai pašoko ir pasi
linksmino. Per šokius tunto vado
vybė suruošė atvykusiems skautams 
svečiams arbatėlę.

Ši šventė parodė panevėžiečių 
skautų pasiryžimą, energiją ir ne
nuilstamą darbą stiprinant skautijos 
eiles.

Jūsų pasiryžimai, energija ir dar
bai teskatina kitus prie kilnaus 
skautijos idealo.

Psktn. E K-tis.

Mažas numeris skautiškam pasilinksminimui.

Vyr. įeit. Jonaitis, 
Panevėžio raj. t. tuntininkas.

Štai mažas vaidinimėlis, kuris 
gali per skautišką pasilinksminimą 
sukelti juokų, jei jis bus gerai pra
vestas.

Vienas skautas pasakoja žemiau 
paduotą istoriją; visi kiti, susėdę 
ratu, judesiais, mimika ir žodžiais 
reiškia tai, kas yra parašyta tarp 
skliaustų:

— Tai buvo baisi, tamsi ir aud
ringa naktis. Smarkiai lijo (visi 
skautai dreba). Kapitonas stovėjo 
ant savo laivo — tylus kaip sfinksas 
(visi: „šššš“.... ir žiūri tai į vieną, 
tai į kitą pusę). Rodės, lyg kažkoks 
silpnas šauksmas ateina iš tolo(Uū 
-liū-liū! girdėti iš už kulisų'. Kapi
tonas atsiklausdavo kas tat galėtų 
būti. (Choras: „Jis tai padarė?“). 
Taip, tai jis padarė! (,,O, kaip jam 
ne gėda!“). Staiga, kampe, pasirodė 
balta šmėklos figūra. (Čia keli balsai: 

„Aš bijau!“ ,,Aš eisiu namo!“ „Nereik 
pasakoti toliau!“ — Visa tai turi bū
ti atlikta vaizdingai.) Vargšas kapi
tonas, smarkiai išsigandęs, norėjo 
surikti („Vargšas žmogus!“ „Man 
jo gaila!“ šaukia visi). Tylėt! Ramiai! 
Tačiau pergalėjęs baimę ir pradėjęs 
artintis prie šmėklos kapitonas pa
matė, kad tai buvo tik (visi, nepa
prastai susidomėję, „kas?“) — jo 
marškiniai, kurie buvo pakabinti 
ant virvės tarp dviejų laivo stiebų, 
kad išdžiūtų. (Visi linksmai: „valio!“).

Jei dalyvių judesiai ir šauksmai 
yra gerai suderinti ir vaizdžiai atlikti, 
tas numeris turės didelio pasisekimo.

Kiekviena prarasta valan
dytė jaunystėje yra nauja ne
laimės proga ateityje.

Napoleonas.

11



10 SKAUTŲ AIDAS,8 nr.

Milžinų kapai. Ant. Deksnys.

1.
Karštas birželio vidurdienis. Pievose margai apsi- 

rėdžiusios merginos vartė šieną ir daužė pradalgius. 
Mačiūnų sodžiuje šienpiūviai sulindo į klėtis pogulio, 
piemenėliai parginė galvijų pulką, sugrūdo į diendaržį, 
kuriame zvimbė mūšių ir žabalių spiečiai.

— Lauruk, eikim dienovidžio metu Palieknin 
maudytis, Banaičių Jurgis žadėjo nueiti, — kalbino 
linksmas ir gyvas piemenėlis Vincukas.

— O gal ir meškerę pasiimti, pameškeriotume?
— Nebus kada, palik ją.
Jurgis Banaitis jau vaikščiojo su knygele rankoje 

Palieknio kalnagūbryje. Jis nesenai grįžo atostogų po 
egzaminų baigęs Daugpilio miesto mokyklos keturias 
klases Palieknio gražus kalnas viliojo jauną moks
leivį, todėl Jurgis dažnai jį lankydavo ir ant jo lais
vas valandas praleisdavo. Kalnas buvo nuošalioje vie
toje, Šventosios upės kilpoje, mažai kitų lankomas. 
Seni seni apkumpėję beržai leido pasvirusias šakas, 
tamsiai žaliais lapeliais dengiamas. Iš aukštos smilgų 
ir kemsų žolės kyšojo kadagių viršūnės. Pats viršu- 
kalnis samanotas, Viename gūbrio gale augo kelios 
pušys ir tenai mūru aptvertos buvojo Mačiūnų kapi
nės, kuriose ilsėjosi keliolika vietos senelių. Pamūrėj 
sverdėjo medinių kryžių eilė.

Atbėgo ir Vincukas su Lauruku. Maudyklėj taš
kės trejetas berniukų. Mokėsi plaukti iš malkų pasi
darę plūdes, nors upės srovė juos nešė.

— Parodyk, Jurgi, tą urvą kur raganos sulindo, 
prašė po maudymosi vilkdamasis Vincukas.

— Ar nebijosi?
- Ne.
Nuo paupio vejos visi užkopė ant kalno, persiritė 

kitan šonan ir prisiartino prie kapinių. Pamūrėj stie
pėsi drūtas, storomis juodomis žievėmis apsikarstęs 
beržas. Dvi jo šakni iššokusios žemės paviršiuje styb- 
sojo, o beržo liemenyje atvira, išpuvusi drevė juodavo. 
Rodėsi, kad senis auga ir keroja ant pat bedugnės.

— Dabar matai Vinculi? Čionai raganos gyvena, 
rodė priėjęs Jurgis.

— Aš netikiu, kad jos galėjo tilpti tokiame ma
žame urve, tarė vienas vaikas.

— Palauk, įtikėsi, kai tave raganos pamatys, ti
kino Mačiūnų pusbernis, sučiupdamas vaikėzą ir kiš
damas tarpeklin.

— Man senelis pasakojo, kalbėjo Vincukas, kad 
labai senai čia ant kalno buvo graži pilis. Joje gyve
nęs karalaitis. Kartą jį aplankęs senas vaidila ir, pri
tariant kanklėms, padainavo dainą, perspėdamas ka
ralaitį, kad paslėptų turtų ir garbės ieškotų pats vie
nas, kitų pagalbos neprisiimdamas. Karalaitis kaip no
rėjęs surasti paslėptų brangenybių, bet niekur neradęs. 
Vieną mėnesienuotą vakarą nuliūdęs stovėjęs pilies 
bokšte ir pamatęs Šventąja plaukiantį laivelį, kuriame 
sėdėdama mergelė gražiai dainavo. Jos laivelis prieš 
vandenį plaukęs neirkluojamas. Karalaitis nusileidęs 
pažiūrėti. Mergelė prašiusi jo, kad sulaikytų laivelį, 
už tai ji nurodysianti paslėptas brangenybes. Bet kaip 
tik karalaitis iškėlęs gražiąją mergelę ant kranto, pa
matęs, kad vietoj jos buvusi biauri ragana. Ji karalaitį 
nuvedusi prie vieno akmens, kurį buvo apsėdusios kitos 
raganos. Kur karalaitis dingęs, tikrų žinių nesą, tik spė
jama, kad po tuo akmeniu buvusi didelė skylė, į kurią 
karalaitį raganos įstūmusios ir akmenį užritusios, kad jis 
neišeitų ir brangenybių neišsineštų. Ir dabar dar karalaitis 

tebesąs užverstas, nors to akmens nebesimato. O raga
nas, sakė senelis, mažas būdamas matęs su naktigo
niais, kada jos sulindusios į medžio drevę.

— Man motutė pasakojo, pridūrė Jurgis, kad tas 
akmuo buvo suskaldytas ir šių kapinių mūrui 'suvar
totas. Bet raganos vietoj jo išdaiginusios beržą. Kiek
vieną naktį viena raganėlė sergstanti, kad karalaitis 
turtų neišsineštų.

— O kad mums naktį nubaidžius tą raganą! 
Karalaitis išeitų su turtais,. manau, ir mums duotų už 
išgelbėjimą—tauškėjo Tadelis.

— Pamėginkim kada ateiti ir nuvyti raganėlę,— 
davė sumanymą vienas. • • •

— Greičiau ji tave pasmaugs, nespėsi nei išsi
žioti, baidė pusbernis.

Jiems bekalbant Banaičių vienkiemio išginė kai
menę iš diendaržio į ganiavą. Piemenys suskubo namo, 
kad negautų iš šeimininkių barti. Jurgis dar pavaikš
čiojęs šlaitu, pąskaitęs knygelę žolėje vartydamasis, 
paržingsniavo namo pietauti.

nu
Nutirpdė saulutė baltąjį sniegą, sušilo dienos ir 

atėjo žaliasis pavasarėlis. Gegužės pradžioje pavaka
riais eidavo „Mindaugo", „Danutos" draugovės ir „Ge
niu“ skiltis keturius kilometrus už miestelio į Palieknį 
vokiečių karo kapinių puoštų. Šiandien paskutinis 
kartas, nes nebedaug liko apžėlusių, apleistų kapų. 
Linksmasis jaunųjų būrys valtimi persikėlęs per Šventąją 
išsiskirstė Palieknio šlaitais kopdamas į viršukalnę. 
Praėjęs karas ir čionai sudrumstė piliakalnio ramumą. 
Svetimos šalies vyrai paguldė savo kūnus, jiems su
pylė kapus ir ilsėjosi toje pačioje žemėje, kur lietuvių 
bočiai kaulus pakasė, kur jų turtai ir garbė buvo pa
laidoti. Nurimo karo audra, „svetimos šalies karžygių", 
kaip juos skautai vadino, kapinės iro. Gražių baltų 
bęrželių išmarginta tvora puvo ir griuvo. Antkapių 
parašai išdilo, o pačių kapų beveik žymių neliko, 
susilygino su žeme, apaugo žole.

— Vincai, ką jūs darysit šiam antkapiui, kurio 
visi parašai išnyko? — klausė „Mindaugo“ dr-vės 
draugininko „Danutos" draugininke Elzė.

— Išdeginsime lentutėje: „Unbekannter Deustcher 
Soldat“ ir viskas bus gerai.

Darbas ėjo į galą sparčiai; pyškėjo, niūniavo, 
skambėjo visas pašventis. Mindaugiečiai ir geniai tvė
rė tvoras; baigiančius išdilti antkapių parašus panau
jino įdegindami viela. Danutietės plėšė velėnas, sėjo 
gėlių sėklas ir kūreno laužą.

— Duok man išdeginti „Soldat“, — prašė Bronė 
skilt. Juozo.

— Degink, kad taip nori, tik neiškraipyk raidžių.
— Nebijok! Tai tarusi prišoko su raudonai įkai

tinta minkšta viela ir raidę po raidės spaudė lietaus 
nuplautoj lentelėj. Jos tvirti piršteliai sugebėjo atau
šintą vielą išlankstyti reikiamos raidės modeliu.

— Ar žinai, kokiam tu vokiečių kareiviui parašą 
degini? Gal jis buvo koks beširdis, mūsų žmones var
gino ir mūšyje nukovė lietuvį? —t Priėjusi kalbino 
Anelė. Dabar tu jam padėką reiški, darydama jo ka
pą atmintiną.

— Tu taip pat nežinai kokiam Hermannui Berg
manui kapą taip gražiai papuošei gėlėmis, jis gal dar 
žvėriškesnis buvo.
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— O kad galėtumėm žinoti čion palaidotų visų 
kareivių biografijas, nors fotografijas pamatyti! Žino
tumėm, ar verta buvo mums tiek darbo padėti? — 
įsikišo į kalbą ir Zosė, gegučių skiltininkė.

— Matai, matai ko jos panorėjo, -net fotografijų 
pažiūrėti, kad tik nepasidabotumėt negyvų vokiečiukų, 
— juokėsi Juozas.

— Kaip manai, jei gražūs? — atsikirto Bronė.
— Nors kad žinotume iš kurios vietos kilę, pa

geidavo.
— Geriau, kai nieko nežinom, tik atliekam savo 

garbingą darbą, — droždamas basliuką kalbėjo Kazys.
Nors jie teriojo mūsų kraštą, bet žuvo savo ša

lies, savo tėvynės mylėtojais, jai pasiaukodami. Todėl 
nežinomų mums karžygių, nors svetimų, poilsio vietą 
sutvarkome—aiškino Vincas.

— Kad žinotų dabar jų tėvai ir giminės, kad 
tokioj puikioj Lietuvos šalyje, prie tokios upės ant 
piliakalnio ilsisi jų karžygiai ir kad jų kapus mes 
puošiame, aplankytų šią vietą ir mums didelę padėką 
išreikštų, — kalbėjo Anelė.

— Kaip kiekvienas žmogus, taip ir jie nežinojo 
’ nei kada, nei kur mirtį sutiks, — viena pridūrė.

— Bet giminės sužino. Štai net trys tuščios duo
bės, kur buvo palaidoti vokietukai. Kaip pasakoja, 
jų tėvai atvyko ir išsikasę parsigabeno savo šalin. 
Vieno leitenanto dėdė savo brolvaikį metaliniam 
karste parsivežė, sako, labai turtingas buvęs,—aiškino 
Vincas.

— Tik turtingesnieji savuosius sužino, o kiti ne
žinomai žūna, tarė Juozas.

Baigdami savo keliolikos dienų darbą skautai 
įsišnekėjo. Paprastai tokiame gražiame jaunųjų būre
lyje jau kalbos kyla, bet šiuo metu šaltiniai dar la
biau didėjo. Kapinėse, ypač kareivių, mintys toli 
nuklysta. Pasakojo Vincas, kad žmonės ir baltus vai
duoklius matę slankiojančius beržynėje ir raudonas 
ugnis nuo kalno nusiritančias. Panašūs pasakojimai 

bailesnius ėmė gąsdinti saulalaidžiams raudonėjant, 
tamsiai pavasario nakčiai artinantis.

— „Broliai ir sesutės! savo pareigą galų gale 
atlikome“, — pradėjo kalbėti Vincas visiems pasiruo
šus namo keliauti:—Liūdna, kai eidamas pro kapines 
pamatai jas suįrusias, apleistas, kada ten gyvuliai 
trypia ir mindžioja. Kapinėse yra palaidoti, jei ne 
mums, tai kitiems brangūs ir labai mylimi asmens. 
Čionai, kur marguoja eilės mažų medinių kryželių, 
ant kurių mes savo ranką padėjome ir kurias aplei
džiame, ilsisi ne mūsų didžiavyriai, ne mūsų karžy
giai, bet svetimieji. Kai kas sakys: „mums nei šilta, 
nei šalta dėl jų“. Mes, kurie riterio vardą norime 
nešioti, taip pasakyti negalime. Mes gerbiame tą, 
kuris pašauktas savo tėvynės, klausė jos balso. Tam 
prastam kareivėliui nėra atsakomybės, ar teisėtas 
karas buvo ar ne, jis pašauktas nebėgo ir garbingai 
žuvo. Nestebėtina, kad nėr kam to kareivėlio kapo 
papuošti, nėr kam apsaugoti nuo išniekinimo. Broliai, 
pamąstykime... 0 gal ir mums ateis laikas, kad ginklą 
rankoje laikydami žūsime ir nutilsime, kaip šie visi? 
Ir nebus kas spsaugoja nuo paniekos, nesiras tokių 
seselių, kurios puoštų tą mažą sklypelį, kas tą kry
želį panaujina. Gražiai atlikome savo pareigą ir kil
niai, riteriškai pasielgėme“.

Pasijudino susimąstęs būrys ir leisdamasis nuo 
Palieknio į Šventosios rasotą pievą užtraukė „Eisim 
broleliai namo"... mėgstamą grįžtant iš iškilų dainelę. 
Ant upės kilo skysti baltų rūkų debesys, meldos 
lenkė savo viršūnes pavandeniu, o skersai irėsi valtis. 
Joje juokavo keletas „gegučių“, „šernų“ ir „volungių". 
Irkluotojas grįžo ir kitu kart paėmė likusią būrelio 
dalį. Aidai sklido ramioje apylinkėje, dainavo ben- 
draidėjai tiesiu keliu traukdami. Vincas, atsiskyręs, 
patraukė tėviškėn per griežlių šliaužiojančias lankas. 
Jam skverbėsi mintyse aidėjančių dainelių žodžiai. 
Mąstė ir apie atliktąjį darbą ir nežinomus karžygius. 
Vakaras tylus ir šiltas traukė jo dvasią kuo daugiau 
grožėtis tokia pavasario aplinkuma. (B. d.)

Ar galvoja jūsų draugovė
Jau tik truputį daugiau, ne kaip vienas mėnuo 

liko iki šv. Kalėdų. Ar jūsų draugovė galvoja apie tat, 
kaip padaryti eglaitę neturtingiems jūsų apylinkės vai
kams? Ar jūsų draugovė jau yra tam tinkamai pasi
ruošusi? Ar bent ji ruošias eglaitei?

Reikia pasistengti eglaitės surengimą neturtingiems 
vaikams atlikti savo jėgomis, o ne prašyti tam lėšų iš 
skautų rėmėjų Nėra didelis dalykas už gautus iš jų 
pinigus pirkti žaisliukų bei saldumynų ir juos išdalinti 
vargšams biednuomenės vaikams. Tikras skautiškas 
geras darbelis bus tada, kada viską atliksit savo darbu.

Pasistenkit patys pagaminti žaisliukų eglaitei pa 
puošti ir vaikams padovanoti. Pavyzdžiui, laikraštis 
„Children News Paper“ rašė apie Kanados 
skautus, kurie ilgai prieš Kalėdas rinko, kur tik galėjo, 
senus, sulūžusius, sugadintus vaikų žais liukus bei lėles 
ir juos patys taisydavo, naujai dažydavo — pilnai at
naujindavo Be to pagamindavo ir visai naujų. Skau
tės gražiai aprengdavo tas lėles. Šiuos žaislus vė 
liau per Kalėdų eglaites skautai dalindavo tūkstančiams 
neturtingųjų vaikų. Ar nebūtų puiku ir Lietuvos skau- 
tąms paimti gerą pavyzdį iš Kanados brolių?

Pinigų, pirkti saldumynams bei eglaitės žvakutėms, 
nepatariu prašyti iš rėmėjų, tam reikia panaudoti 
tik savo uždirbtus pinigus. Kaip uždirbti pinigų? Tai 
klausimas, kuriuo turėtų susirūpinti draugovės ir pir- 

apie netolimas Kalėdas?
moję eilėje jų vadai. Apskritai, mūsų skautai per daž
nai pinigų prašo, o per retai juos uždirba patys Reikia 
kovoti su šituo prastu, neskautišku įpratimu. Tiesa, tai 
sun1'i problema darbu rasti lėšų draugovės reikalams 
Tačiau ar skautai neturėtų stengtis pergalėti tuos sunku
mus? Lėšų galima surinkti: skautų pagamintų daiktų par
davinėjimu per skautų parodas, nuošimčiais nuo plati
nimo skautiškos literatūros; skautai, kurie tarnauja 
ar duoda pamokas — žodžiu, uždirba — galėtų kad 
ir labai mažą procentą nuo savo uždarbio duoti drau
govės kasai. Pagaliau vakarėlių ruošimas yra jei ir 
nepergeriausia, bet vis dėl to pelninga priemonė lė
šoms gauti.

Skautai jei jūs suruošėt savo jėgomis eglaitę ne- 
turt ngiems vaikams, jūs padarėt labai gražų, gerą 
darbelį. Tačiau, skautai, jūs esat ne vien žmonių drau
gai. Per šaltas Kalėdas nepamirškit savo mažų draugų 
paukščių, kurie šąla ir nežino kur susirasti maisto. 
Padarykit ir jiems eglaitę (jiems padaryti eglaitę yra 
kur kas lengviau, kaipją padaryti vaikučiams;. Tą 
patį eglaitės medeli, kuris tarnavo jums- patiems per 
šv. Kalėdų šventes, šventėms pasibaigus, apkabinę 
„dovanėlėmis“ (duona, žirniais, grūdais ir t. t.) išneš
kit į sniegą paukšteliams. Tegu ir visi mūsų mažieji 
sparnuoti prietėliai turės malonias šventes.

Swallow.
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Skautai visame pasaulyje
Tarptautinis sk. biuras apie mūsų 
sujungę.

Tarptautiniam skautų biurui, tuojau po to, kaip Lietuvos 
skautų sąjungos įstatymas įsigaliojo ir naujas Vyr. sk. št. buvo 
sudarytas, buvo pranešta apie pasikeitimus ir įstatymo pasiro
dymą. Užsieniuose tokis skautų organizacijos laimėjimas labai 
retas ir dėl to aukštai vertinamas. Skautų vardo, metodų, ženklų 
ir t. t. monopolizavimą bei valstybės paramą pirmieji išgavo 
Amerikos skautai , Boy Scouts of America“, kas iki šiol buvo 
visiems nepasiekiamas šituo atžvilgiu pavyzdys. Todėl nenuo
stabu, kad tarp. sk. biuro direktorius p Hubert Martin nudžiugo 
dėl tokio Lietuvos skautus laimė imo ir pasisiūlė paskelbti vyr. 
sk. št. užsienių dalies vedėjo tuo reikalu pranešimą tarptauti
niam iliustruotam skautų žurnale ,Jamboree“. Be pranešimo, 
tarpt, biurui nusiųstas dar ir prancūziškai išverstas mūsų są
jungos įstatymo tekstas.

Lyginant Lietuvos skautų sąjungos įstatymą su kitų šal ų, 
ypač Amerikos skautų, įstatymais, tenka pasakyti, kad esminių 
skirtumų nėra Ir kitur, valstybei įstatymas palieka tam tikros 
kontrolės teisę, kuri Lietuvos skautams yra numatyta tuo būdu, 
kad sąjunga pr klauso Švietimo Mintsterio nors vyriausias val
domasis organas—pačios sąjungos vyriausioji taryba.

Rumunijos skautai.
Skautų judėjimas Rumunijoje prasidėjo jau gan senai — 

1913 metais. Oficialiai į asociaciją suorganizuoti rumunų skau
tai buvo 1915 metais. Pasauliniam karui prasidėjus, daug skautų 
jame dalyvavo, padėdami, kiek tai leisdavo jų jaunos jėgos, 
savo kariuomenei ar tai fronte ar krašto viduje (dirbdavo ligo
ninėse, padėdavo policijai). Po karo Rumunijoje, kaip ir dau
gelyje kitų kraštų, skautai buvo susilpnėję.

Tačiau paskutiniu laiku vėl buvo padėta didelių pastangų 
organizacijai atgaiv nti. Rumunijos princas Nikalojus pats aktyviai 
prisidėjo prie skautų organizacijos. Jam padeda generolas 
MANOLESCU ir pulkininkas įeit. SAMBOTEANU. Jie pastatė 
Rumunijos skautų asociaciją (ASOCIAT1A CERCETASII RO- 
MANIEI) ant gero kelio. 1929 met. Bukarešte (Rumunijos sos
tinėje) buvo sušauktas skautų vadų kongresas. Sekantis vadų 
kongresas šiais metais balandžio mėn. parodė, kad skautų ju
dėjimas Rumunijoje smarkiai eina pirmyn. Krašte yra jau per 
9000 skautų. Matyti ir visuomenės susidomėjimas jų skautais. 
Šiemet rugpjūčio m. 5—25 d. d. Rumunijos skautai' buvo su
ruošę savo pirmąją didelę tautinę stovyklą (ties PIATRA NEAMT), 
kurioje, be didelio rumunų skautų skaičiaus, dalyvavo daug ir 
svetimtaučių. Rumunai šią stovyklą laiko gerai pasisekusia.

Rumunų skautai ir jų vadai dėl savo ^organizacijos atei
ties yra kuo geriausių vilčių.

Smarkiai didėja skautų org. Slovakijoje.
„Bud Pripraveny“ 1930 m. nr. 5 duoda įdomių skaičių iš 

Slovakijos skautų išsiplėtojimo. Dešimtyje Slovakijos mieštų,, 
kuriuose 1929 meta s užregistruota daugiausia skautų bendras 
skautų (ir skaučių) skaičius pasiekė 1821. Tuose gi miestuose 
jų buvo: 1926 m t k 647, 1927 m. 885 ir 1928 m. 1669. Gražia 
auga slovakų skautų-čių organizacija!

Slovakijos”skaučių ydos.
Slovakų skautų organe „Bud Pripraveny“ (1929 m. spalių 

mėn.' nr. 2) skautininkas, praleidęs kiek laiko skaučit) stovyk
loje, dalijas įspūdžiais su skaitytojais:

....„Sesės, nors ir virė gerai, tačiau 
daug dar turi mokytis nuo brolių. Atsi
tikdavo, kad sesutės manęs klausinėdavo 
ar spirgučius užtenka spirginti, ar arbata 
pakankamai juoda, ar kakao saldus, ar 
bulvės išvirusios. Turiu ir ’ai jums pasa
kyti, ką sykį vakare girdėjau viena ausim. 
Buvo po vakarienės. Išgirdau iš vienos 
palapinės kalbas. Prieinu ir tegirdžiu tik 
paskutinius žodžius: „Aš turiu 4 sukneles 
stovykloje, o tu kiek?“ „Aš tik penkias 
be maudymosi kostiumo“.’Kitą sykį mane 
pažadino sargyba žodžiais „kas tai baido 
tarška...“ buvo tai kaimyninio žvejo šu
nelis Diana, kuris už virtuvės ėdė kai 
kurias Jos .'liekanas. Sesutės nepakeitė 
savo moteriško būdo stovykloje. Pabudęs 
3 valandą išgirdau iš vienos palapinės: 
batukus paimsi, kai eisi pirkinių į Hanu- 
šorisų miestelį?“ „O gi tuos su lakiruotais 
galais“ buvo atsakymas“...

Tai paskaičius, noris pasakyti Slovakijos sesutėms skau
tėms: Nenusiminkit,'tas pačias mažas ydas turi ir Lietuvos 
skautės, tačiau jos nenusimena; joms tai tik „smulkmenos“, į 
kurias neapsimoka kreipti dėmesio.

Tarptautinė skautų stovykla Belgijoje.
Paskutiniame „Sk. Aido“ numeryje buvom įdėję trumpą 

žinutę apie šią vasarą įvykusią tarptautinę skautų stovyklą Bel
gijoje. Dabar tą žinutę papildom atsiųstom „Sk. Aido“ Belgijos 
korespondento daktaro M. De Grootė žiniomis. Stovykla lai
koma pilnaĮ pavykusia. Joje dalyvavo apie 3000 skautų. Buvo 
daug prancūzų (arčiausių Belgijos kaimynų ir geriausių draugų), 
anglų, holandų, ispanų, norvegų ir švedų. Įdomios ekskursijos 
į tarptautinę technikos ir pramonės parodą, kuri buvo tuo pat 
metu Liežo mieste ir kitos ekskursijos į šio miesto apylinkes 
paįvairindavo stovyklavimą. Linksmi skautiški laužai baigdavo 
kiekvieną stovyklos dieną.

Telegrama iš Javos salos.
Per geografijos pamokas, tur būti, ne vienas girdėjot, kad 

Javos saloje yra kavos, tačiau, abejoju ar jums geografijos 
mokyt, jas sakė, kad ten yra, kaip kad jų yra visur, skautų. 
Skautų organizacija Javoje, Batanjos mieste, įsikūrė 1912 me
tais. 1928 metais saloje buvo 52 skautų dr-vės ir 86 skautų 
instruktorių skautininkų). Batavijos gubernatorius yra Javos * 
skautų šefas. Dauguma Javos skautų dr-vių yra maišytos—jose 
yra įvairių tautų ir net rasių skautų — europiečių, kiniečių ir 
pačios Javos gyventojų vaikų. Visi jie kuo puikiausia tarp sa
vęs gyvena. Javos skautai griežtai laikos Baden-Powell’io me
todų. Mūsų broliukai saloje stovyklauja ne taip kaip mes: pu
šynui se, bet bambuko miškuose ar po aukštom Javos kokoso 
palmėmis.

Skautų laikraščiai užsienyje.
,,Jamboree“. Tarptautinio skautų biuro leidžiamas pran

cūzų ir anglų kalbomis laikraštis. Eina 4 sykius per metus. 
Tai geras tarptautinių skautiškųjų informacijų laikraštis. Kaina 
metams 2 šilingai irčpensai (maždaug mūsų pinigais apie 7 lit. 
50 cent.). Adresas: 25, Buckingham Palace lRoad, London S 
W. I. Anglija.

„Boy‘s-Life“. Didelis ant gero popieriaus puikiai ilius
truotas, tikrai amerikoniškas, Amerikos skautų mėnesinis laik
raštis. Duoda daugybę nepaprastai įdomių gausiai fjliustruotų 
apysakų jaunimui. Ir malonus ir naudingas. Jis yra, rodos, ge
riausias jaunimo laikraštis pasaulyje. Kaina metams—26 litai. 
Adresas: 2, Park Avenue, New York City, U. S. A.

Vytauto Didž. jub. stovyklos skautai-ės dalyvauja iškilmėse, kai Vyt. Didž. pa
veikslas buvo atvežtas į jo motinos Birutės tėviškę—Palangą. Apačioje (kairėj) 

'skautės, kaip vaidilutės, kūrena specialų aukurą prieš Bytauto D. paveikslą.
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Su musų rajonų tuntų tuntininkais.
I.Keliolika saulėtų minučių ant Palangos pajūrio kopų su Klaipėdos r. t. tuntininku kap. M. Kukučiu.

Kap. M. Kukutis, 
Klaipėdos raj. tunto tuntininkas.

Šypsodamasis priėmiau lemtį, kad šią 
vasarą porą savaičių turėsiu pabūti prie 
Baltijos jūros pušyne. Be musų. Didžio
sios Lietuvos skautų-čių, ten stovyklon 
atvyko ir tuzinas klaipėdiečių. Vieniems 
ir antriems buvo labai daug įdomaus ir 
naudingo stovyklauti kartu. Savuosius 
skautus-es dažnai atlankydavo Klaipėdos 
raj. tuntininkas, su kuriuo vėliau taip 
stovyklautojai susigyveno, kad jis, nors 
nuolat gyvendamas Klaipėdoje, tapo be
veik tikras mūsų stovyklos narys. Ne
prasikalsiu, jei čia pasisakysiu, kad kap. 
Kukutis buvo didelė parama pačiai sto
vyklos vadovybei. Jis daug gero padarė 
Vytauto Didžiojo jubiliejinei stovyklai 
Palangoje.

Mane labai domino ir klaipėdiečių 
skautų-čių veikimas^ kaip turįs didelės 
reikšmės ir visos mūsų Lietuvos skauti- 
jos gyvenime. Todėl manau, bus su
prantama, kodėl aš tuo reikalu dažnai 
stengiausi išnaudoti progą ir pasidalinti 
mintimis Mažosios Lietuvos skautų reikalais.

Malonu priminti, kad kap. Kukutis 
skautų organizacijoje nėra naujas žmo
gus. Jis mūsų organizacijoje dirbo nuo 
pat jos įsikūrimo dienos, nuo 1918 m. 
Vilniuje. Nuo 1921 m. beveik iki 1929 m. 
p. tuntininkas aktyvius ryšius su skautų 
organizacija dėl tarnybinių aplinkybių 
buvo nutraukęs. 1929 m. priėmė Klai
pėdos raj. tunto tuntininko pareigas ir 
pradėjo tvarkyti to tunto veikimą.

Atakuoju p. tuntininką. Mes susi
kertam. P. Kukutis atsako.

— Skautų, kaip jaunimo, organizaciją 
aš statau priešakyje visų kitų jaunimo 
organizacijų. Ir jos gausius vaisius, jei 
ta organizacija eis tikraisiais savo keliais, 
galėsime greitai pamatyti. O ypatingai 
jos vertę patirs busimoji karta. Skau- 
tams-ėms pamatines gaires aš statau: 
Tėvynės meilę, sąžiningumą ir drausmę.

— Klaipėdos skautai turi dar ypatin
gas pareigas, jie turi išspręsti vieną svar

bų uždavinį, kurio išsprendimo jau da
bar visa lietuvių visuomenė laukia. O 
tas uždavinys yra — arčiau pažinti vie
niems kitus, susiprasti. Santykių sude
rinimas ir suartėjimas Didž. Lietuvos ir 
Maž. Lietuvos, čia skautai-ės gali daug 
padaryti. Užtat mes, klaipėdiečiai, visad 
siekiam kuo artimesnio bendradarbiavi
mo su jumis, kaip mes jus vadinam, di- 
džialietuviais. Turi išnykti „mes“ ir„ jūs*.

— Klaipėdos visuomenė dar iki šiol 
skautams nerodė ypatingos simpatijos. 
Tačiau mūsų atkaklus noras ją sudominti 
skaūtizmu jau turi savo laimėjimų. Greit 
organizuosime skautų-čių rėmėjų ratelį. 
Jie paremtų skautų darbą ir materialinia'. 
O tokios paramos mes labai reikalingi. 
Nors lėšų turime labai maža, tačiau 
energijos turime net su kaupu. Jos mums 
ir reikia.

— Klaipėdos jūrų skautai turi motor 
— būrinį laivą „Budys“. Jūrų skautai 
nori lavintis jūrininkystėje ir, plaukioda
mi į kitus kraštus, garsinti Lietuvos var
dą. Kasmet jie daro keliones į užsienį. 
Buvo: Olandijoje, Švedijoje, Vokie’ijoie 
ir Latvijoje. Didelės paramos jūr. skau
tų reikalams davė moterų draugija tau
tiniam laivynui remti ir kasmet mums 
padeda uosto direkcijos pirmininkas p. 
inž. Visockis. Bet tų paramų toli gražu 
neužtenka normaliam jūrų skautų dar
bui, dargi dėl to ir nukenčiama. Tuntas 
lėšų neturi, negauna iš niekur jokios 
paramos ir negali sustiprinti jūros sk. 
veikimo.

— Mūsų raj. tunte yra: 3 skautų ir 
1 skaučių dr-vės, 2 skautų ir 1 skaučių 
atsk. skiltys, 1 sk. vyč. būreli* ir 1 jūros 
sk. dr-vė; viso skautų-čiu apie 180. Di
džiausio veikimo parodė Kęstučio dr-vė 
Klaipėdoje, yadov. vyr. skit. E. Petraš
kos ir Šarūno dr. Kretingoje, vad. v. 
sklt. Dirmeičio.

— Mano noras, kad kuo greičiau bu
tų išleistas skautų apsaugos įstatymas. 
Skautai turi būti apsaugoti nuo negeis
tinų elementų. Be L. S. Br. yra ir kitų 
skautų-Čių vienetų, bet galas žino kam 
jie skautų vardą išnaudoja ir kokiems 
dievams jie tarnauja... Andraudimo rei
kalą ypač mes jaučiame. Yra ir daugiau 
priežasčių, dėl kurių būtinai reikia ap
drausti skautišką veikimą, jei norima jį 
išplėtoti. A.

II.Sukaktuvininkų tuntininkas vyr. įeit. Jonaitis apie savo tuntą.
P. tuntininką pirmiausia užklausėm 

apie tunto didumą ir sudėtį.

Mok. J. Sluoksnaitis.
Vilkiukai ir paukštytės pradžios 

mokyklose.
Šiandien, kada vyriausybė atėjo pa

galbon ir pradžios mokykloms, leisdama 
organizuoti vilkiukų-paukštyčių gaujeles, 
tenka visa širdimi šiam kilniam ir be 
galo naudingam darbui pritarti ir jį vi
somis išgalėmis ir darbais remti. Pirmiau 
pradžios mokyklos neturėjo tokios or
ganizacijos, kuri galėtų padėti mokiniams 
lavintis, tobulintis, padėtų geriau tvarkyti 
savo jauno gyvenimo dienas, padėtų sėk
mingiau mokytis ir sudarytų saulėtų bei 
sveikų mokiniams pramogų, kurios būtų

— Kad ir apie vieną dešimtmetį skau
tų gyvenime, vis tik jau yra kas kalbėti.

Panevėžio skautų įkūrėjas yra, buvęs 
gimnazijos mokytojas, p. V. Rozmanas 
(dabartinis Biržų apskrities viršininkas). 
Pirmoji skautų „Kęstučio“ draugovė 
Panevėžyje buvo įsteigta 1920 m. rugs, 
m. 15 d. Skautų darbas greit plėtėsi ir 
augo ir jau 1923 m. kovo m. 22 d. pra
deda ve kti tuntas. Pirmuoju tuntininku 
išrinktas (dabar vyr. sktn.) J. Kuprionis. 
Vėliau tas pareigas ėjo sktn. P. Kazėnas, 
o 1925 m. birželio m. 18 d. pradeda sėk
mingai tuntui vadovauti įeit. St. Žuka - 
tis (dabar kapitonas ir vyresn. sktn.). 
Kurį laiką ėjo tuntininko pareigas vyr. 
Įeit. sktn. Bačkys, paskiau vėl kpt. vyr. 
skaut. Žukaitis. Po ilgo ir sėkmingo 
mūsų tunto vadovavimo, kuris yra gra
žiausias mūsų dešimtmečio istorijoj, kapt, 
vyr. sktn. Žukaitis, dėl paskyrimo į kitas 
tarnybos pareigas, šiais metais perdavė 
tunto vadovybę man.

Gal būt jums atrodo, kad per, paly
ginamai, neilgą laiką įvyko daug pasike- 
timų tunto vadovybėj, tačiau visad mūsų 
vadovybė ėjo skautys’ės rodomais ke
liais ir mūsų tarpe visą laiką buvo di
džiausia v'eningumo dvasia.

— Dabar Panevėžio rai. tuntas anima 
be m'esto ir didelę provincijos sritį. Šiais 
metais Panevėžyje yra 4 skautų čių drau
govės, vyr. skaučių dr-vė, atskr. vyr. 
skaučių skiltis, skautų vyčių būrelis ir 
jūros skautų laivas, viso 262 skautai-ės. 
Provincijoje yra 5 skautų-čių dr-vės, sk. 
vvčių dr-vė, trys atskiros skiltvs ir 89 
vilkiukai — paukštytės, viso 330 asm. 
Taigi mūsų tunte yra apie Č00 skautų-čių.

jei jums įdomu, galiu priminti mūsų 
santykius su kitomis organizaciiomis: 
jie visad buvo geri. Tiesa, mes už vis 
labiausiai kreipiame didelio dėmesio į 
savo organizaciios augimą. Kartais kitų 
organizacijų paskiri nariai arba vienas 
kitas vadų stengėsi patraukti ir į savas 
organizacijas gabesnius mūsų skautus. 
Šitas reiškinys kartais būdavo mums ža
lingas. Dabar geriau. Išsiplėtojus skau
tų-čių organizacijai, įvairaus darbo atsi
randa tiek daug, kad mūsų skautai-ės 
ras visa mūsų organizacijoje, kad nebe
reikės ieškoti „svetimų dievų“.

— Galim pasakyti, kad sveikintinas 
dalykas, jei į organizacijos darbą įeis su
augusių žmonių. Tik gaila, kad mūsų 
pedagogai dar mažai skautus pažįsta. 
Pedagogų — skautininkų dar kaip ir nė
ra. Palengva, manom, ir ta spraga bus 
užtaisyta. Dabar skautais vis labiau do
misi pedagogai ir visuomenė.

Išleidus skautų sąjungos įstatymą be 
abejo mūsų darbas eis sėkmingiau.

Sktn. J. J.

surištos su jų kasdieniu gyvenimu ir jų 
darbu mokyklose.

Šis dalykas yra pagalbos žingsnis mo
kinių auklėjimo srityje. Kas tame da
lyke įžiūrėtų ką nors kitą, ar manytų 
šitą organizaciją neatsieksiant savo tikslo, 
manau, nėra praktiškai su šiuo reikalu 
susipažinęs.

Skautų organizacija (ypač vilkiukų- 
paukštyčių šaka) turi labai plačią dirvą 
mūsų mokyklose, o labiausia — pradžios 
mokyklose. Vaikai nori būti skautais.
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Ši dalyką gali paaiškinti, kad ir toks pa
vyzdėlis.

Gauname i mokyklą „Skautų Aidą“ 
ir jo redakcijos laišką. Skaitau šį laišką 
IV skyriaus mokiniams ir nupasakoju 
vilkiukus ir paukštytes. Niekieno ne
raginami, patys, kilusia ar negalima 
įsirašyti į skautus. Visa klasė, tik keli 
išdykėliai, kurie patys pajuto ne tokie 
yra, kokie turi būti skautai, pakėlė rau
kas reikšdami noro tapti skautais. Pa
matę ..Skautų Aidą“ didesnioji pusė kla
sės šį laikraštį užsiprenumeravo. (Bravo! 
Red). Viena mergaitė net iškėlė gan rim
tą klausimą, būtent, „ar jaun:esiems skau
tams nėra skirto laikraštėl’O?“

Iš šio navyzdėlio matyti, kad skau- 
t'zmas nėra ir nebus svetimas ir pra
džios mokyklai. Tik reikia mokinius su
žadinti, supažindinti plačiau su skautijos 
idėjomis, jos tikslais ir uždariniais, visa 
tai priartinti jų gyvenimui, ir ma tau, su
silauktume gan gerų rezultatų.

Organizuojant skautus pradžios mo-
kykloje, kyla gyvas reikalas jiems pri
taikomo organo — laikraščio, kur be 
jauniesiems skautams instrukcju ir nuro
dymų galėtu ir patys savo gabumus iš
mėginti. (NeužPgo prie „Skautų Aido“ 
busleidž:amassnecialus vilkiukų ir paukš 
tyčių amžiaus vaikams priedas. Dėl to
kio laikraštėlio gerb. mokytoja' ga’ėtų 
jau dabar pare'kšti savo pageidavimų. 
„Sk. A.“ red.). Šiandien vaikų laikraš
tėlių jau turime net kelius, tik jie nėra 
dar taip ištobulėję, kad galėtų patenkinti 
jaunuosius skaitvtnjus. Vieni iš tų laikraš
tėlių gal ir nuobodūs — kiti šiaip ilges
nių straipsnių mėgėiai. benorėdamas 
užgauti gerb. vaikų laikraščių leidėjus ir 
p. p. redaktorius, manyčiau, kad vertėtų 
ar kai kuriuos sujungti į vieną didelį ir 
įdomiai iliustruotą laikraštėlį, kurį galima

A. Goberienė.
Kaip įkurti vilkiukų ųauią arba 

paukštyčių pulkelį.
Vaikų būriui, kai 

jie nuo ilgu žaidimų 
fiziniai pavargsta, 
duokite jiems pail
sėti ir ta proga 
papasakojat jiems 
apie vilkiukų — 
paukštyčių organi
zaciją. Jūs iš karto 
neminit visai apie 
tosorganizacijos su
sitvarkymą, o sten
giatės tiktai sužavėti 

vaikus pačių savęs auklėjimo darbu, 
t y , kad jie užsidegtų noru pasi
daryti gerais vaikais. Papasakojat 
kaip malonu būti geru vaiku ir pa- 
sisakot žiną būdą kaip jūsų maži 
klausytojai, jei tik nori, gali taoti 
gerais Tuo yra vienas labai rimtas, 
be galo įdomus, nors ir ne lengvas, 
žaidimas. Žaidime gali dalyvauti ber
niukai ir mergaitės nuo 7 iki 12 
metų amžiaus. Žaidėjai pasivadina 
vaikai vilkiukai, o mergaitės—paukš
tytėmis Vadas pasižada žaisti kartu 
su jais pasivadindamas, jeigu vyriš
kis senu vilku, jeigu panelė arba 
ponia—lakštingala.
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O kaip malonus pusryčiai stovykloje. Radviliškio skautai ir vilkiukai—paukštytės 
pusryčiauja?

būtų skirti jaunųjų skautų reikalams, iš 
to, aš manau, išeitų tik didelė nauda.

Be to, organizuojant skautus pradžios 
mokyklose, ių organizatoriams trūksta 
žinių ir patyrimo šiame darbe. Manyčiau, 
kad Kalėdų atostogų metu pravartu būtų, 
bent Kaune esantiems, pr mok, moky
tojams surengti kursus, kuriuose būtų 
bendrai supažindinimą su skautija, o 
labiau — tai su vilkiukų ir paukštyčių 
organizavimo tvarka ir metodais. Čia, 
manau, būtų nesunku padaryti, o nauda 
būtų nemaža? O vilkiukų — paukštyčių 
organizav'mas pradžios mokyklose yra 
būtinas. Ši organizacija yra našaus pra
džios mokyklose darbo laidas, kuris yra 
būtmas ir pageidautinas, je:gu pradžios 
mokyklose vaikus norime ne tik mokyti, 
bet ir tinkamai auklėti.

Žaidjmas niekad nėra nutraukia
mas. Žaidžiama visada: vasarą, žie
mą, naktį ir dieną, net pamokų me
tu ir po pamokų. Mat vilkiukas visur 
stengias būt geru. Vilkiuko gele
žinis įstatas: vilkiukas gerai moki
nasi. Tas pat ir paukštytėms. 
Blogas tas vilkiukas—paukštytė, ku- 
ri(s) saulei nusileidus užmiršta savo 
įstatus

Vilkiukų įstatai: 1) vilkiukas klauso 
seno vilko;

2) vilkiukas stengiami būti geras.
Paukštyčių įstatai: 1) paukštytė 

klauso lakštingalos,
2) paukštytė stengiasi būti gera.
Be įstatų vilkiukai — paukštytės 

pildo šiuos papročius: rytais jie ne
sivarto lovoj, o keliasi vos akis pra
plėšę, prausiasi švariai kaklą, ausis, 
valo dantis ir nagus, velkasi rūbus 
patys, be kitų pagalbos ir net pa
talą pasikloja patys. Jie mekad ne
verkia, o visad linksmi ir nevaikš
čioja kaip seniai, o visad bėgioja. 
Jie myli paukščius ir žvėris, taip 
pat nelaužo medelių ir neskina be 
reikalo gėlių Stengias patarnauti už 
save mažesniems ir kasdien pada

ryti gerą darbelį. Vilkiukai ir paukš
tytės kalba tik teisybę ir niekad ne
skundžia kitų. Šiuos papročius visi 
vilkiukai—paukštytės turi visumet 
pildyti

Maži vaikai, kurie žaidžia šį vil
kiukų—paukštyčių žaidimą, yra tarp 
savęs broliai. Jie negali viens su 
kitu pyktis, o jeigu kas pykstasi, 
turi tuojau susitaikinti. Kur tiktai 
susitiksite mėlynai apsirengusių vai
kų, įsisegusių vilkiukų ženklelį—vil
ko galvą arba mergaičių su paukšty
čių ženkleliu — sparneliais, ir jeigu 
jūs pakelsite išskėstus dešinės ran
kos smilį ir didįjį pirštelius, ir šiaip 
juos pasveikinsite, — jie visuomet 
jums atsakys tokiu pat būdu.Jūsgalite 
su jais pasikalbėti, o kai sveikinsi- 
tės ištieskite kairiąją ranką ir jūsų 
naujas draugas pasveikins jus taip 
pai kaire ranka; mat, visam pasau
ly vilkiukai ir paukštytės sveikinasi 
tarp savęs kaire ranka Sueigose, kai 
pas juos atvyksta vadas, jie kitaip

Ė, brolyti, Bėreli, mes ir tave oriimame 
į skautus! stovyklautojas Bėrukas „įvel

kamas“ į skautiškus rūbus.
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sveikinasi. Tuomet visi vilkiukai ar
ba paukštytės sutūpia ratu ir, pa
keldami abi rankas su išskėstais 
dviem, smiliu ir didžiuoju, pirštais, 
’atsistoja—tai vilkiukų — paukštyčių 
didysis saliutas.

Po šitokio trumpo su vaikais 
pasikalbėjimo pranešant, kad kurie 
nori įstoti į vilkiukus arba paukš
tytes, kitu kart atsineštų su savim 
tėvų arba globėjų leidimą ir tuomet 
juos surašote į vilkiukų arba paukš
tyčių sąrašą. Suskirstote po 6 vai
kus į būrelius ir vienas paskiriamas 
būrelio galva. Būrelio galvos pa
reigos: rinkt pinigus, adresus, žais
lus ir t. t. Būrelis išsirenka sau 
spalvą, kuria vadinasi, pav.: baltieji, 
pilkieji, rudieji ir t. t. Žalios spal
vos pasirinkti negalima, nes ji duo

Apie skautą Jurgį Kilpą ir padaužą Mikę Švilpą.
Karikatūros ir žodžiai J. Martinaičio.

Jeigu blynus valgei švelniai, 
Tai ir šveisk dabar petelnę! 
Atsimink, Mikei, kad skautai 
Turi viską patys pasiplauti!

Čia, vyručiai, jau ne štukos — 
Ar jau skautas tas padūko! 
Mauna kelnes, auna kojas . . . 
Na, ir ką jis sau galvoja? 

dama būreliui tik už pasidarbavimą. 
Paukštyčių gi šešetas pasivadina 
lizdeliu, kuriam vadovauja lizdelio 
galva. Jos išsirenka savo lizdeliams 
kokio nors paukščio vardą, tik iš
skyrus lakštučių vardą, kurį lizdeliui 
suteikia tuntinirikas už pasidarbavi
mą. Iš kelių būrelių susidaro gauja, 
iš lizdelių — pulkelis. Štai jau ir 
turit vilkiukų arba paukštyčių. Išmo
kot juos sveikintis: pakeliant dešinę 
ranką lig peties su išskėstais 2 pirš
tais. Sveikinantis senas vilkas arba 
lakštingala sako:,,Budėk!“ vilkiukas- 
paukštytė atsako: „Vis budžiu.“ „Bu
dėk!“ yra vilkiukų — paukštyčių 
šūkis. Bet dar ne viskas. Dar ne
gali vilkiukai — paul^tytės dėvėt 
uniformos, užsidėti kaklaraiščio. O 
juk ant kaklaraiščio viso pasaulio

Susiriesk, Mikei, į kuprą
Ir paduok čia savo čiuprą 
Aštrios žirklės džyru — čyru — 
Ir nebėr kudloto vyro

Šaltos bangos supas, taškos, 
Mikė Švilpa prunkščia, blaškos 
Ir pajutęs tokią pirtį 
Jau galvoja apie mirtį.

vilkiukai — paukštytės užsimezga 
sau kas rytą mazgelį, ženklan — 
kad jis turi padaryti šiandien gerą 
darbelį. Uniformą galima dėvėt tik iš
laikius egzaminus į antrąjį vilkiuko— 
paukštytės patyrimo laipsnį, todėl 
dabar reikia uoliai ruoštis per suei
gas, kurios daromos tik vadovaujant 
senam vilkui arba lakštingalai.

\z

Žaidimai.
Lenktynės dėl batų.

Visi žaidėjai nusimauna batus (ta pro
ga draugininkas gali patikrinti ar visi jo 
skautai turi sveikas kojines), drauginin
kas deda juos į statinę. Žaidėjai išsiri
kiavę sustoja tam tikru atstumu nuo tos 
statinės. Davus švilpuką, jie bėga prie 
statinės ir stengias joje rasti savo batus; 
svetimus batus galima mesti toli į šalį. 
Tas, kuris pirmas atbėga prie drauginin
ko apsiavęs savo batais — laimi.

Raitelių lenktynės.
Įrankių nereikia. Žaidėjai stovi tam tik

ru atstumu nuo padarytos ant grindų linijos, 
dviem lygiom skiltim Vienas po kito. Išsi
skaičiuoja paeiliui. Draugininkui davus 
švilpuką, kiekvienos skilties Nr. 1 sustoja 
ant visų keturių ir Nr. 2 atsisėda jam 
ant nugaros. Nr. 1 bėga su raiteliu ant 
nugaros iki linijos; pasiekęs liniją, jis 
numeta nuo savęs raitelį ir pasilieka už 
linijos, raitelis gi bėga atgal prie savo 
skilties ir pasiėmęs ant nugaros Nr. 3, 
tapdamas „arkliu“, jį atneša iki linijos ir 
t. t. Žaidimą laimi toji skiltis, kurios 
paskutinis žaidėjas greičiau „atjoja“ ant 
linijos.

Raitelių mūšis.
Įrankių nereikia. Žaidėjų skaičius 

apie 30 (bet nemažiau 8). Susiskirsto 
dviem ligiom komandom. Išsirikiuoja 
viena priešais kitą. Kiekvienoje koman
doje žaidėjai skirstos į sunkiuosius ir 
lengvuosius. Lengvieji susėda, kaip rai
teliai, sunkiesiems ant nugarų. Davus 
ženklą, komandos susieina ir kiekvienas 
raitelis stengias numušti kiek galima 
daugiau priešų raitelių nuo jų „arklių“. 
Raitelis, palietęs grindis, kad ir viena ko
ja, laikomas numuštu ir pasitraukia iš 
žaidimo. Komanda, kurioje žaidimą pa
baigus (pavyzdžiu , po 5 minučių) lieka 
didesnis raitelių skaičius—laimi. Griebti 
ar traukti už rūbų griežtai draudžiama.

Indėnų imtynės.
(Imtynės vieno prieš vieną).

Priešininkai atsigula ant grindų vie
nas šalia kito priešingom kryptim. Jie 
liečiąs dešiniais šonais ir ima vienas kitą 
po ranką. Jie kelia ir nuleidžia po du 
sykiu dešines kojas jas pakėlus trečią 
sykį — jomis susikabina ir stengias tuo 
būdu perversti priešą per galvą.

Visiems, sveikinusiems XI.1 d. Pane
vėžio tunto dešimties metų skautų gyva
vimo sukaktuvių proga ir išreiškusiems 
tuntui daug linkėjimų ateities darbuose— 
tariu širdingiausią ačiū.

Tuntininkas.
(Bus daugiau).
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Skyrių veda vyr. i 
Dovanos.

Už išspręstus 1929/30 mokslo metais 
uždavinius H. Čerkesui, A. Mensonui, 
J. Vilčinskui ir J. Klimui premijos (skau
tiškos kuprinės ir prof. Fersterio knyga 
„Jaunuomenės auklėjimas“) jau išsiųstos. 
Įdomu, kas gaus vertingas premijas šiais 
mokslo metais?

Šiam sezonui už uždavinių sprendi
mus paskirtos šios dovanos:

Foto aparatasj kuprinės, 
skautiški peiliukai, diržai, kir
vukai, „Sk. A.° komplektas ir 
daug įvairių skautiškų knygų.

. n. Kudzinskas.
Jei ką siuva ar ką daro, 
Visados jį batsiuvys 
Turi — nes vis reikalingas jis. 
O jei dar jūs panorėsit 
Ir prie antrojo pridėsit 
Tris raides prie pat pradžios 
Gausit žvėrį visados.
Todėl, vyrai, neskubėkit, 
Ir kas aš esu atspėkit.
Uždavinys vert. 4 taškais.Uždavinys Nr. 7.
Atsiuntė J. Burbulevičius iš Marijam

polės.

Vyras, kuriam 
neapsuko 

galvos!

H. Čerkesas.
„Suk galvą“ sky
riaus vedėjas 
praeitais metais 
paskelbė užda
vinių sprendimo 
konkursus ir pa
žadėjo premijas. 
Konkursai pasi
baigė. I vietą laimėjo Čerkesas iš Pane
vėžio. Jam duota gera, 45 litų vertės 

skautiška kuprinė su priedais.

Uždavinys Nr. 5.
Atsiuntė skilt. V. Vasiliauskas iš Bel

gijos.

Uždavinys Nr. 1.
Atsiuntė Žalvarnis iš Utenos ir L. 

Trilupaitis iš Kėdainių.

^^tunto dešinu™ 
Paėjo dešimtis i 
■ ėžio skautai, 
\ kelnėm, jau 
plėšia tėvynės 

jaunas ro-

traske 
r! skautas i 
l,e stumia a

sunV' 
žema

Jei 
riu, d

■kių yra 
ktMįjagniioi^

fsidari 
mok/ 

pini^. 
ykifd

f marioj

ti pirmajai
3 skautų
. tačiau nereikia teisti

Lu skautu!“
Vskauto žodžius, ne 
^kmokyklų skautam!X 6

iš

durj 
č #'l’irinko 

^/Kai'|inanei( 
^wmnazijose

5 togu ua.J Ų w SrU-Snimc

Lapės siluetas yra sudėtas iš 8 dalių, 
išpjautų iš 7 (54) „Skautų Aido“ nume
rio straipsnių. Nurodyti straipsnių ant
raštes ir puslapius, iš kurių padarytos 
išpjovos.

Uždav. vertinamas 5 taškais.Uždavinys Nr. 6.
Šarada.

Atsiuntė P. Parkaitis iš Utenos. 
Pagalvokit, broliai brangus, 
Po truputį pasirangę 
Ir atspėkit, kas esu, 
Iš šių žodžių dyvinų. 
Šiaip esu aš upės vardas, 
<ur šliužai ir žuvys nardos 
vairiausi, kaip matai, 
r viršuj, kaip ir giliai. 
3et, jei raidę kas nuo galo 
Atsiminęs tuoj nuvalo, 
Pirmą pakeičia kitokia, 
Naują prideda dar kokią, 
Tasai gauna žodžiu du: 
Vienas žodis — aš ir tu 
Ir bendrai save gi kožnas 
Taip vadina, jei atvožnas, 
Antras — daiktas irgi geras:

Nubrėžti šią figūą neatitraukiant 
plunksnos nuo popierio.

Atsakyme nurodyti tikslų kelią.
Uždav. vertinamas 2 tašk.Uždavinys Nr. 8.
Atsiuntė St. Valavičius iš Panevėžio. 

Šarada.
Esu ašen vardas vyro 
Dažno Lietuvos pipiro 
Jei mane iš šonų apkarpysit 
Ir šalia manęs pnstatysit 
Bus graži porelė: 
Vyras ir mergelė.

Uždav. vertinamas 2 taškais.Uždavinys Nr. 9.
Atsiuntė A. Mensonas iš Kėdainių.

1) 1.2 3.4.5 — paukštis.
2) 6-7.8. 9.4.5 — augalas.
3) 7.8. 10.4.5 — kas esti po nakties.
4) 11.12.4.13.14.15 — naminis gyvulys.
5) 5. 4. 13. 14 15 — gyvybės palaikytoja.
6) 11.2.10.12.17.4—kas vaikui brangiausia
7) 9.14 4. 12.3.13.5—koks yra skautas.
8) 11.18.5.10.14.10.12.5—tautiškas vardas.

Vietoj skaičių įstatyti raides ir per
skaityti trečioj eilėj nuo viršaus į apačią 
šių metų populiariausi vardą.

Uždav. vertinamas 2 taškais.Vilkiukams ir paukštytėms.
Nuo šio numerio pradedu atskirą už

davinių sprendimo konkursą vilkiukams 
ir paukštytėms. Bus paskirtos gražios do
vanos. Spręskit savarankiškai ir atsaky
muose žymėkit „vilkiukas“—„paukštytė“.

Šiuose langeliuose po vieną raidę 
įrašyti „sumalti grūdai“.

Užd. vertinamas 1 tašku.Uždavinys Nr. 2.
Atsiuntė Švedas iš Kauno.

Šią figūrą nupiešti neatimant pieštu
ku nuo popierio ir nevedant juo du kar
tu ta pač a linija.

Uždav. vertinamas 2 taškais.

Uždavinių sprendimai.Užd. Nr. 1 sprendimas.
Trikampių yra 60.Užd. Nr. 2 sprendimas.
1) Dubysa, 2) painus, 3) varna, 4) 

naujas, 5) rūta, 6) kraujas. Trečioj eilėj 
nuo viršaus į apačią gaunam vardą. 
Biruta.Užd. Nr. 3 sprendimas.

Armonika, Monika.Užd. Nr. 4 sprendimas.
1) K. 2) A. P. H. 3) D. E.F.G. Ch.I 

N. O. R. U. Y.Už uždavinių Nr. Nr. 1 — 4 sprendimus gavo:
16 taškų: Panevėžy — S. Valavičius 

ir Vilkavišky — V. Remišauskas;
15 taškų: J. Kačiulis;
14^2 tašk.: S. Kriščiūnaitė;
14 taškų: H. Sviderskis, A. Karumnas, 

P. Stankevičius;
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13 taškų: O. Hakas, V. Stankų iąs;
12V3 tašk«: J. Vilčinskas;
11 V2 tašk.: H. Čerkesas;
11 taškų: J. Daniliauskas, J. Petke

vičiūtė;
101/2 tašk.: V. Dailydžionytė, B. Cha- 

leckas, E. Treigys;
10 taškų: J. Barščiauskaitė, J. Ki: u- 

čiūnas, M. Karlavičiūtė, V. Šeštakausk s, 
J. Stonytė, V. Selenis, A. Trojanauskas, 
B. Tijūnaitytė, R. Kolokša;

9l/a tašk.: J. Grajauskas, K. Kraujalis,
L. Musteikis, J. Mikalaitis, V. Miliūnas,
J. Mačiulis, K. Venclovas, M. Virgailytė;

9 taškus: V. Avižonis, J. Burbulevi- 
čius, K. Bagdžiūnas, J. Fridmanaitė, K. 
Korsakas, J. Klimavičius, P. Noreikevi- 
čius, Statnickas. S. Sebestijonas, J. Sa
kalauskas, L. Tribe, R. Vosylius, A. 
Žiaušys, St. Gudanavičiūtė, K. Markevičius,
A. Greimas,D. Morkutė;

8 taškus: S. Bulota, J. Palukaitis, M. 
Narbutas;

Jlj2 tašk: J. Stankūnas, L. Polockas;
7 taškus: A. Marcinkevičius, J. Ubartas;
6l/2 tašk.: E. Meškys;
6 taškus: A. Dičius, J._ Kleinas, S. 

Strasev čius, J. Šereiva, J. Žukas;
5.V2 tašk.: A. Kondratas, J. Klimas, 

H. Žemelis, J. Juškevičius, P. Jucys;
5 taškus: K. Augevičius, P. Breich- 

manas, S. Kazlauskas. V. Lalys, S. Mac
kevičius, V. Narutavičius, V. Sviderskis,
B. Simanavičius, A. Skirius, A. Stelmo- 
nas, Švedas, J. Vaišnys, B. Avižonytė;

4r/2 taškų: B. Guzikauskaitė, K. Gri
gaitis, S. Jatautas, B. Kigaitė, A. Kava
liauskas, G. Lapenas, V. Laucevičius, 
P. Markevičius, P. Oželas, P. Starkus, 
N. Šalna, B. Vaitiekaitis, R. Vercinskaitė.

4 taškus: V. Aliakna, A. Bliūdžiūtė, 
A. Gėdaitis, A. Gailius, P. Griebliauskas, 
T. Grinius, K. Chmieliauskaitė, A. Iva
nauskas, J. Juška, B. Jurkša, J. Jakštas, 
P. Jakubaitis, J. Janušauskas, V. Katila- 
vičius, B. Kančys, P. Keturka, K. La
pinskas, J. Milvidas, J. Mamaitis, A. Men- 
sonas, V. Montvilas, S. Povilaitis, E. Pa- 
siaura, J. Pučinskaitė, J. Paulauskas,
K. Rakauskas, V. Ruduzinas, J. Skiaute
ris, A. Senkaitis, V. Sabaliauskas, A. Ša- 
banas, V. Šeinas, V. Skibniauskas, L. Tri- 
lupaitis, A. V. Vaitkevičius, J. Valakas, 
V. Varnas, A. Vertelka, V, Žilvytis, V. 
Žemaitis, A. Milaknis, K. Buišas, Z. 
Ciemnolonskas, V. Dargis, S. Didžiulis, 
A. Petryla, A. Baltramiejus, P. Leonas,
M. Naujokaitis;

3*/2 taškų: M. Jasevičius;
3 taškus: O. Grenerjas;
2 tašku: 1. Morkeliūnas, Z. Alimas, 

E. Praninskas, G. Vaitiekavičius, E. Gri- 
gaitytė, J. Kunigėlis.“

K H V © HU L E 
. iPalIe—„Aplink žemę per 44 dienas“, 
Vertė Pr. Mašiotas. „Dirvos b-vės leidinys, 
Kaunas — Marijampolė. 1930 met. 169 
pusi. 17 iliustracijų. Kaina 3 litai.

Be abejo kiekvienas Lietuvos skautas 
dideliu susidomėjimu skaitys šį savo bro
lio — Danijos skauto parašytą jo paties 
kelionės aprašymą. Palle Huldas — 15 
metų skautas, vieno didelio Kopenhagos 
dienraščio pasiųstas, to laikraščio lėšo
mis, padarė šią įdomią kelionę aplink 
pasaulį per 44 dienas.

Kopenhaga — Londonas — Montrea- 
lis — Jokahama — Maskva — Berlynas 
— vėl Kopenhaga. Ilgą (30200 kilometrų) 
kelionę su visais jos nuotykiais Palle 
aprašo šioje knygoje. Jis, būdamas skau
tas, knygoje dažnai kalba apie įvairiausių 
tautų skautus, kuriuos sutikdavo savo 
kelionėje. Skaitlingos fotografijos paįvai
rina ir be to jau įdomų skaitymą.

Lietuvos skautai turi būti dėkingi p. 
Pr. Mašiotui, kuris be daugelio kitų įdo-

Kaip skautas gali padėti savo 
skiltininkui?

Kad kokia nors skiltis būtų ge
ra skiltis, reikia, kad kiekvienas 
skautas, kuris į šią skiltį Įeina, rū- 
ointųs jos~ dabartine padėtimi ir 
ateitimi. Štai svarbiausios skauto 
prievolės, kurios pagerintų jo my
limosios skilties darbuotę:

1. Pažinti savo skiltį. Susipa
žinti su gyvuliu, kurio vardą tu
ri skiltis: žinoti jo^ papročius ir mo
kėti jį nupiešti.— Žinoti savo eilės 
numerį skiltyje.

2. Būti reguliariu. Geras skau
tas būna visose jam privalomose 
savo skilties sueigose.

3. Perspėti savo skiltininką, 
jei yra kliūčių. Kada skautas yra 
absoliučiai priverstas apleisti skilties 
užsiėmimą, jis jokiu būdu nepriva
lo pamiršti apie tą iš anksto per
spėti savo skiltininką.

4. Informuoti skiltininką. Jam 
pranešti apie viską, kas dedas 
skiltyje.

5. Tiksliai ir greit pildyti jo 
įsakymus, „skautas yra paklus
nus“ (įst. 7). Jis privalo „noriai 
ir rūpestingai pildyti savo pa
reigas ir savo viršininkų paliepi
mus“.

6. Rūpintis skautiškų egzami
nų išlaikymu. Rimtai imtis skau
tų patyrimo laipsnių programos. 
Stoti į egzaminus kai būsi puikiai 
pasiruošęs.

Atsakymai.
Visiems, kas atsiuntė uždavinius, dė

koju; kas tiks — sunaudosiu. Sprendimus 
siųskite iki š. m. lapkričio m. 25 d. 
Kai kas atsiuntė sprendimus, bet 
be parašo, todėl neužmirškit aiškiai pa
sirašyti pavardę.

Uždavinių, kurie yra talpinami ,,S. A.“ 
autoriams užskaitami taškai pagal jų įver
tinimą ir dar pridedama ;'pusė jų vertės.

INI T T M Ė L Ė.
mių jaunimui knygų išvertė ir šią knygą, 
kuri ypač suįdomins mūsų skautus.

Gaila, kad vertėjas vartoja,žodį „bu
dis“ vietoje žodžio „skautas“. Žod.s „bu
dis“ nėra kalbininkų pripažintas geru. 
Pavyzdžiui, p. Vikt. Kamantauskas savo 
„Netaisyklingumų ir barbarizmų žodynė
lyje“ laiko jį nevykusiu naujadariu. Žo
dis „skautas“ yra tarptautinis, ir pas mus 
prigijęs lygiai kaip žodžiai „elektra“, „fo
tografija“ ir panašiai. Ir jau nėra mažiau
sio tikslo jį keisti žodžiu „budis“.

H. W. Longfellow — „Hiavatos Gies
mė“, išvertė V. K. Račkauskas — Karo
lis Vairas. Kaunas, 1*29 m. Kaina 5 lit. 
543 pusi, ir 9 iliustracijos ant atskirų 
lapų.

Štai knyga, kuri tau, skaute, turėtų 
patikti. Gražus ir gražiai parašytas indė
nų padavimas apie didvyrį — antžmogį 
Hiavatą. apie tą:

...„Kaip jis gimė, kaip užaugo, 
kaip jis meldės ir tvirtėjo,

7. Studijuoti savo skilties spe
cialybę. Jei skiltis turi tam tikrą 
specialybę (pirmoji pagalba, signa
lizacija ir t. p.), tai pasirūpinti kuo 
greičiausiai šią specialybę įsigyti. 
Jei skautas yra „naujokas“, tai 
jis, negaišindamas laiko, turi stengtis 
atsistoti vienoje aukštumoje su „se
nais“ skautais.

8. Gerbti ir stengtis, kad kiti 
gerbtų skiltininką. Jam saliutuoti 
teisingai ir rūpestingai—būti su juo 
visada mandagiu—pasilikti visad jam 
ištikimu—ir jį, reikalui esant, prieš 
visus apginti.

9. Tuoj atsiskaityti už viską. 
Reguliariai mokėti nario mokestį 
(jei jis skiltyje yra įvestas) ir tuč- 
tuojaus atsilyginti už „Skautų Aidą“. 
Padėti skiltininkui išvengti sunkių 
sąskaitų ir ilgų senų skolininkų 
surašinėjimą — yra padaryti gerą 
darbelį.

10. Visad ir visur ginti savo 
skilties garbę. Skautui, kuriam 
rūpi jo paties garbė, rūpi ir jo skil
ties garbė.

Jis turi stengtis visom jėgom, 
kad jo skiltis visur ir visad būtų 
pirmoje vietoje,

— ir, kad ji visur gautų pirmą 
pagyrimą,

— kad ji butų tvarkingiausia,
— kad joje būtų daugiausia I-ojo 

patyrimo laipsnio skautų,
— ir būtų daugiausia skautų su 

specialybėmis bei diplomais.
Skilties ’vertė == vertė tų 

skautų, iš kurių ji susideda.
(Iš „L’Eclaireur Unioniste“ J. Guerin- 

Desjardins’o sulietuvino B. M.)

kaip gyveno triūsė, kentė, 
kad jo žmonės praturtėtų, 
kad lengviau būt’ jiems gyventi!“ 
Knyga pilna gamtos ir žmonių meilės 

jausmo
„.„Tad, kas myli gamtos tylą, 
Kam patinka žalios pievos 
Kam patinka girių ūksmės 
lj pušyno seno maldos, 
Žiaurios audros, sniego pūgos, 
Ir griaustiniai už kelmyno, 
Kurių aidas taip plasnoja, 
Kaip erelis palei lizdą, — 
Padavimo tas teklauso 
Apie didį Hiavatą!“ 
„Kam patinka gražios sakmės, 
Ir tautų baladės skaisčios, 
Kurios tarsi iš tolybės, 
Į mus šaukia jų klausyti, 
Ir garsai jų, tartum vaiko, 
Jogei vos gali atskirti 
Ar tai kalbos, ar tai giesmės — 
Paklausykit padavimo 
Apie didį Hiavatą“!....

sako autorius įžangoje. Man rodos, kad 
skautai turėtų perskaityti šią knygą. Iš 
čia duotų įžangos eilučių jūs galit spręsti, 
kaip lengvai skaitomos Hiavatos Giesmių 
eilės. Tekste pasitaiko labai daug indėnų 
kalbos žodžių. Jų žodynėlis yra pridėtas 
knygos gale. ' S.
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Atsk. nr. kaina 30 cnt

Dėl ko kiekvienam vadui yra būtina 
turėti visus, nuo pat jo ėjimo pra

džios, „Skautų Aido“ numerius?

Dėlto, kad „Sk. Aidas“ nesensta. Dauguma jo straipsnių 
yra nuolat aktualūs. „Sk. Aido“ numeriuose kiekvienas 
skautų vadas, ar šiaip skautas, ras sau naudingos me
džiagos daugiau, kaip kur kitur.

Kas nusiskundžia skautiškos literatūros stoka, kas 
skiltininkų sako nežinąs kaip paįvairinti skilties sueigas, 
kas per mažai žino apie vilkiukus-paukštytes ar skautus 
vyčius, kas, bendrai, menkai pažįsta mūsų organizaciją ir 
jos istoriją —tepaskaito senus „Sk. Aido“ numerius. 
„Sk. Aide“ kiekvienas ras tai, ko jam reikia.

„Sk. Aido“ komplektą privalo turėti kiekvienas Lie
tuvos Skautų Sąjungos narių, ir nuolat jį skaityti. Kiek
viename „Sk. Aido“ numeryje yra daug gerų minčių.

„Sk. Aido“ administracijoje galima gauti senų "„Sk. 
Aido“ komplektų ir atskirų numerių. Siunčiama tik 
prisiuntus pinigus arba, prašant, "apdėtu mokesčiu. 
Siunčiant apdėtu mokesčiu priskaitoma išperkamojo mo
kesčio 55 centai.

1924 m. galima gauti tik Nr. 5(13) ir 10(18). Nume
rio kaina 50 centų. 1925 m. yra tik 5 pilni komplektai 
po 2 lt. 50 et. Pavieniai Nr. Nr. 20, 21-22, 23 po 50 et. 
1926 m. komplektas—1 lt. 50 et. Atsk. numeris 
2, 3, 4, 5 — 6) 50 et. 1927 m. komplektas—2 
Atsk. num.: Nr. 1—2—60 et., 4, 5—50 et.

Pastaba: 1925 m. Nr. 19, ir 1927 m. Nr. 
rais egzemplioriais neparduodama.

1928 m. komplektas—2 lt. 50 et. Atsk. numeris — 
50 cent, (penki numeriai). 1929 m. komplektas — 4 lt. 
Atsk. numeris—50 centų (aštuoni numeriai). 1930 m. 
Nr. Nr. 1—6 po 50 et. visi (penki nr.)—2 lt. 1926, 1927, 
1928 ir 1929 m. komplektai kartu kaštuoja 10 litų, kartu 
su 1925 m. — 12 litų. „Sk. A.“ adm.

. RAUDONOJO (KRYŽIAUS 
NAUJA LOTERIJA 

prasideda 

Ketvirtadienį, gruodžio 4 d. 
Įsigykite neatidėliodami savo laimės bilietus.

Bilietų galima gauti: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Loterijos Valdyboje, Kaune, Laisvės alėja 35,. bankuose, 
pašto įstaigose Kaune ir provincijoje ir pas agentus.

Geriausiai visiems tinka skaityti 
paveiksluotas savaitinis laikraštis

Šaulių Sąjungos leidžiamas ir jau dešimts metų stovįs 
lietuvių tautos reikalų sargyboje. Vieną numerį siun

čiame susipažinti nemokamai.
Prenumerata: Lietuvoje: metams—8 lt., pusmečiui—4 lt. 
Užsienyje, išskyrus Latviją, Estiją ir Vokietiją:
metams—18 lt., pusmečiui—9 lt.

Kaunas, Laisvės Alėja 20 nr.
VISI JAUNI ŽMONĖS SKAITO

(Nr. 1 — 
lt. 50 et.

3, atski-
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„JAUNIMAS“ pažangios minties jaunuomenės žurnalas, 
išeina kas antra savaitė knygelės formato. Viršeliai 

spalvoti ir turinys gausiai, iliustruotas.
„JAUNIMO“ mintys visuomet šviesios, gražios ir turi
ningos, nes jame bendradarbiauja žymesni Jaunieji žur

nalistai, rašytojai, poetai. Metams 6 lt., pusei 3 lt.
„JAUNIMĄ“ gali gauti veltui, kas surinks penkis naujus 
skaitytojus ir už juos prisius pinigus Skolon nesiun- 
čiamas. Atsiuntus 5 centų pašto ženklą, vienas numeris 

siunčiamas susipažinti.
Kaunas, Gedimino g. 38 nr. „Jaunimas“.

Skaute! Argi dar nesi pirkęs P. Jurgelevičiaus ?
Šią knygą gali gauti „Aušros“ knygyne, Kaunas, Laisvės ai. 52. Be to, ten p it gali pirkti visas literatūros naujienas 

ir vadovėlius. Į provinciją siunčiama išperkamu mokesčiu. Įmautiems daug egzempliorių dideli %.-

Jau XII metai gyvuoja KARYS“ 
„KARYS“ yra įdomus, pigus ir gausiai iliustruotas sa
vaitinis karių laikraštis. Kaina: 12 mėn.—8 lt., 6 mėn. 
—4 lt., 3 mėn. — 2 lt. Užsieny, be Latvijos, Estijos ir 

Vokietijos, dvigubai.
Adr.: Kaunas, Nepriklausomybės aikštė. „KARYS“.

Moksleivių mėnesinis žurnalas „ATEITI S“ 
jau dvidešimts metų yra nepavaduojamas jų draugas mo
kyklos suole. „Ateitis“ per tą laiką pasidarė didžiausias, 
rimčiausias ir įdomiausias besimokančio jaunimo žur
nalas. Skubėkite užsisakyti „Ateitį“ 1931 m. „Ateitis“ 
duoda dar ir įdomų mėnesinį 16 pusi, priedą „Gamtos 
draugas“. „Ateities“ kaina moksleiviams: met. 8 lt., 

pusm. 4 lt. Nemoksleiviams dvigubai brangiau.
Adr.: „Ateitis“, Kaunas, Laisvės ai. 3.

Jaunuoliai niekad nenuobodžiaus, jeigu turės gerų 
draugų! Tokiu geru draugu nori būti mėnesinis jau- 

leivi^žumate „Ateities Spinduliai“. 
Nevėluokit užsisakyti 1931 metams. Savo kaina jis 
yra pigiausias lietuvių žurnalas, nes metams mokslei
viams tekaštuoja 4 lt., pusmečiui—2 lt. 50 et. Nemoks- 

leiviams — dvigubai brangiau.
Adr.: „Ateities Spinduliai“, Kaunas, Laisvės ai. 3

Naujiena! Naujiena!
P

r ' VZ « V V W I i v / \ i v I
nuo Naujų Metų papiginama.
„Jaunoji Karta“ jau tiek sustiprėjo, jog atsirado 

galimumo jos prenumeratos kainą sumažinti, kad ji jau
nimui būtų dar prieinamesnė. ’

„Jaunoji Karta“ nuo Naujų Metų kainuos: metams 
—5 lt., pusei metų—3 lt., atskiras numeris tik 30 centų.

Todėl, jaunime, nepraleisk progos užsiprenumeruoti 
savo geriausį draugą—„Jaunąją Kartą“.

„Jaunoji Karta“ pigiausias irįįdomiausias iliustruo
tas sodžiaus jaunimo laikraštis.
Adresas: Kaunasi Maironio 14 nr., b. 9.

Vienas žurnalas dovanai!
Šiais, 1930 Vytauto D. metais, eina naujas „Kalbos žur
nalas, kurio per metus išeis 3-4 sąsiuviniai po 64 pusi. 
Tą žurnalą savo metiniams skaitytojams duoda nemo
kamai priedu (pusmetiniai — priedo negauna) didžiausias 
Lietuvoje bendrojo turinio—literatūros, mokslo, visuo
menės ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas žurnalas 

7iniHVCH kurs eina nuo 1924 m. sąsiu- 
viniais po 80-112 pusi.

„Židinį“ redaguoja prof. Dr. V. Mykolaitis-Putinas. „Ži
dinį“ užsisakyti niekuomet nevėlu. Prenumeratos kaina: 
met. 35 lt., pusm. 20 lt; pradž. mokyk, mok.: met. 30 lt., 
pusm. 15 lt.; užsieny: met. 45 lt, pusm. 25 It. Pren. 
galima mokėti dalimis. Jau laikas siųsti pren. 1931 m.

Adr.: „Židinys“, Kaunas, Laisvės ai. 3-

«VILNĮAUS» sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Tėlef. 776.
. • Karo cenzūros leista.
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