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Iš musų gyvenimo.
Centre.

Š. m. balandžio mėn. 23 d. Liet. Skautų 
Sąjunga gavo iš pasaulio skautų šefo Baden- 
Powell’io telegramą, kurioje jis mums siun
čia šilčiausių sveikinimų šv. Jurgio dienai.

— Motinos diena skautų bus .minima ge
gužės mėn. 3 d. Visi skautai-ės turi atminti 
pareigas šią dieną suteikti džiaugsmo savo 
motutėms. -

— Ūkio dalis .jau išsiuntinėjo tuntinin- 
kams aplinkraščius dėl" skautų uniformų me
džiagos. Kiekvienas skautas lengvai galės 
įsigyti .uniformą.

Išvyko vyr. sk. štabo mokslo, dalies 
vedėjas sktn. M. Martinaitis. Jis išvyko j 
Bir^ųapskr’itį vasaros darbams — kaipti ma
tininkas. i -

— Užsienio dalis prieš kurį laiką išsiun
tinėjo užsienio skautų organizacijų centrams 
puikiai išleistų iliustruotų knygų apie Lietuvą 
ir Kauną su angliškais ir prancūziškais tėkš
tais. Užsienyje tos mūsų mažos dovanos, 
matyti, patiko, nes gauname daug padėkų ir 
gerų atsiliepimų.Nepaprasta Kauno skautų šventė.

Gražus balandžio 26 dienos rytas. Ža
vingi,saulės spinduliai viliote vilioja kiek
vieną pasidžiaugti pavasariu. Jau iš anks
taus ryto renkasi atskiromis grupėmis 
skautai-tės save nepapraston 12 metų su
kaktuvių ir pasaulio skautų patrono šv. 
Jurgio šventėn. 8‘/2 vai. atvyksta tuntinin- 
kas ir visas tuntas (520 skautų-čių) gra
žiai išsirikiavęs,dalyvaujantdideliam būriui 
svečių, pakelia prie vyriausio skautų štabo 
vėliavą. Iš čia visi su vėliavomis žygiuoja 
į Įgulos bažnyčią, kur kun. kapel. Vaiš
norą atlaikė šventės pamaldas ir pasakė 
gra^ų pamokslą. Po pamaldų pašventin
tos H Algirdo ir VI Gedimino draugoviųvė-, 
liavos.

10 vai. skautai gražiai organizuotai, 
sudarė didžiulę eiseną, nužygiavo Į gu- 
sarų manežą. Didžiuliame maneže drau
govės užėmė joms paskirtas vietas. Susi
rinko dar per 200 vilkiukų-paukštyčių.

. Šventės pasižiūrėti atsilankė aukštieji 
vyriausybės, kariuomenės ir visuomenės 
svečiai, skautų tęvai ir globėjai. 11 ’/a vai. 
atvyko Vyriausias Skautininkas ir vyriau
siojo skautų štabo nariai. Skaitomi Šefo 
ir Vyriausio Skautininko Įsakymai. Čia 
pat Vyr. Skautininkas visiems pakeltie
siems užrišo kaklaraiščius ir apdovano
tiems įteikė ordenus. Šventės proga, be 
Vyriausio Skautininko tuntą dar sveiki
no sktn. S. Čiurlionienė, gen. Bulota, 
Šaulių Sąjungos pirm. p. Žmuidzinavičius 
ir raš u v<si skautų tuntai.

12l/2 va). į šventę atvyko L.S.S- Šefas Res
publikos Prezidentas A. Smetona, Švietimo 
Miųis.tej-io p. Šakenio ir Krašto Apsau
gos Ministerio pulk. Giedraičio lydimas, 
befui pasisveikinus, nuaidėjo galingas „vis 
budžiu“ ir ypatingi skautiški šūkiai. Šefas 
pasakė gražią kalbą, kurioje palinkėjo 
jauniesiems sekti šv. Jurgio pavyzdžiu ir 
būti naudingais Dievui ir Tėvynei, kartu 
palinkėjo Kauno'tuntu', pradedant try
liktuosius metus, Išaugti į didelį ir galin-' 
gą vienetą. Savo Šefui 4r p. p. ’ miaiste- 
riams vilkiukai ir paukštytės jte kė po 
žibučių bukietą. Po to, Šefas apėjo drau
goves ir žiurėjo jų išpildomą įvairią pro
gramą (dainos, pirm, pagalba, gimnastika, 
vaidinimai ir k.) Apžiūrėjus draugoves 
visi skautai gražiai pradefdiafo pro Šefo 
ir aukštųjų svečių tribūną. Iš čia išėję 
skautai sustojo špaleriais ir garsiu „va
lio“ palydėjo išvykstantį Šefą. Svečiams 

išvykus Vyriausias Skautininkas padė
kojo kiekvienai draugovei už gražų pasi
rodymą. Vyriausią Skautininką išvyks
tantį skautai palydėjo .garsiu „valio“.

18 vai. V-ji Dr. V. Kudirkos (draugovė 
(iš Jonavos) ir Kauno skaučių-tų būr-e.liė 
nuleido vėliavą. Iš čia Kauno skautų pa
lydyti jonaviečiai išvažiavo namo.

Šioje šventėje Kauno tuntas parodė 
savo jėgas ir gražų organizuotumą. To
kios gausingos skautų šventės Kaunas 
dar nebuvo matės. Psktn. U. Kizlaitis.Šiauliai.

Šv. Jurgį minėdami skautai-tės daly
vavo pamaldose. Vėliau buvo sueiga, 
kur m. gimn. dir. p. A. Klupšui iškilmin
gai įteiktas svastikos ordenas ir pasižy
mėję skautai dekoruoti medaliu „už nuo
pelnus“. ’ Zarasai.

Šv. Jurgio šventei paminėti buvo su- 
šaukta.Zarasų skautų tarybos sueiga. Suei
goj kalbėjo, siųsdami širdhlgus.linkėjimus, 
globėjas p. K. Vitkus, tar. adj. p. Solis. 
Tai. dienai pritaikytą paskaitą laikė auk. 
komercijos mokyklos p. dir. dr. J. Ste
ponavičius. Laisvoje valandėlėje buvo 
muzika, dainos, žaidimai. A. Juodka.Panevėžys.

9 vai. tuntas su orkestru nuvyksta pa
maldoms, 13 vai. iškilminga tunto sueiga. 
Kun. Lindė laikė reikšmingą pašnekesį.

Vakare skautiškas vakaras.Telšiai.
1931. IV. 26 d. Rytą skautai rikiuotėje 

nuvyksta pamaldoms. Vėliau tunto sueiga.Malėtai.
Viso pasaulio skautų patrono dienos 

rytą visi skautai-ės susirinko mokyklon, 
Iš čia tvarkingai su savo globėjais nu
vyko į pamaldas,. Vakare buvo mokyklos 
salėj šv. Jurgio paminėjimas. Į paminė
jimą buvo pakviesti rėmėjau Vienas skau
tas. skaitė referatą „Šv. Jurgis ir ko 
mes galim iš jo pasimokyti“: Buvo dar 
deklamacijos, žaidimai ir šokiai.

Vienas iš malėtiškių.Radio sueigos.
Buvo.

Balandžio mėn. 26 d. paminėta šv. Jur
gio, Pasaulio Skautų Patrono, šventė. Paskai
tyta Lietuvos Skautų Šefo J. E. Respublikos 
Prezidento raštas «Patrouo Dieną». Vyriau
sias skautininkas pulk. Sarauskas pasakė tai 
dienai pritaikytą kalbą. Pabaigoje pagrojo po
rą dalykėlių Kauno tunto simfonijos orkes
tras psktn. V. Pečiūros vedamas.

Bus.
Gegužės m. 3 d, (sekmadienį) Motinos 

Dienos šventė. Radio programą išpildys 
Kauno, vilkiukai — paukštytės

— Gegužės m. K) d. Kaip šventėme 
šv, Jurgį ir Motinos Dieną.

Visi vienetai, kurie nori, kad jie būtų 
pragarsinti, turi prisiųsti švenčių aprašymus: 
Kaunas, Valst. Radiofonas. Skautų Su
eigų Vedėjui. Kaunas.

Skautiškas vakaras. Nesenai įsikūręs 
Kauno «Aušros» bern. gim. sk. r. dr-jos 
skyrius, norėdamas sudaryti skautams palan
kias sąlygas stovyklauti, balandžio 25 d. su
rengė vakarą, į kurį atsilankė Aukštesniojo 
Mokslo Departamento .dir. p. Daniliauskas, 

Vyriausias Skautininkas ir dar daug svečių. 
Programą išpildė draugovių skautai ir tunto 
orkestras, psktn. Pečiūros vedamas. Vaka
ras, dėka jo iniciatoriaus ir rūpestingo ren
gėjo mok. J. Mašioto, visiems svečiams pali
ko gražiausių įspūdžių. V. Vėversėlis.

— Balandžio 19 d. rusų gimnazijoj buvo 
VII-os skautų (rusų) dr-vės įsikūrimo šventė 
Šventės metu tuntininkas įteikė dr-vei vė 
liavą.

— Balandžio 23 d. visi I-os Kauno skau
tų vyčių dr-yės būreliai padarė iškilmingas 
sueigas,' kur paminėjo savo patrono šv. Jur
gio dieną-

Gediminiečių šventė. Ši nesenai įsi
kūrusi-dr-vė suspėjo gražiai pasirodyti. Ba
landžio 24 d. buvo iškilminga tos dr-vės su
eiga, kurioje dalyvavo sk. r. dr-jos «Aušros» 
b. gimn. skyr. nariai, tunto dr-vių atstovai. 
1-os Kęstučio ir II Algirdo dr-vių skautams 
asistuojant, sk. r. dr-jos pirm- inž- V. Rėk
laitis įteikė dr-vei gražią, dr-jos dovanotą, 
vėliavą. Čia pat skautų ir vilkiukų būrelis prieš 
naująją vėliavą davė įžodį. Po įžodžio skau
tų globėjas mok. J. Mašiotas palinkėjo dr-vei 
augti, stiprėti ir nunešti pirmiesiems vėliavą 
į Gedimino pilį. V Vėversėlis.Kaišiadorys.

Balandžio m. 19 d. buvo Kaišiadorių tun
to įsteigimas. Į kaišiadoriečių surengtą šventę 
atvyko ir svečių iš Kauno — 55 skautų 
ekskursija, su Kauno tunto orkestru, ir vyr. 
skautų štabo narys sktn. Martinaitis. Svečiai 
prisidėjo ir vakaro programai atlikti. Vaka
rą aplankė nemaža svečių.Panevėžys.

Panevėžio tuntininkas praneša,’ kad Pane
vėžio skautai-ės įkėlė tokį inkilų skaičių: 
Kęstučio dr-vė 42
Skautai vyčiai . . . . . 6
Vytauto Didž. dr-vė . ... 28
Sem. vyr. skautės .... 8
Živilės dr-vė ..... 6
Šarūno laivas ... 10

V i.s o 100Pirmasis Alytaus skautų — ugniagesių žygis.
19 d. balandžio. Sekmadienis. 3 vai. ryto. 

Visame mieste viešpatauja didelė tyla,—visi 
ilsisi, miega. Staiga apie 31'2 vai. pasigirsta 
garvežio staugimas ir liūdnas sirenos balsas. 
Tai ženklas, kad mieste yra gaisras. Dega 
lentpjūvė bei malūnas «Dzūkija». Gaisro 
signalą išgirsta ir Alytaus skautai — ugnia
gesiai ir, nors po vakarykščio pasilinksminimo 
visiems yra malonu ilsėtis, tačiau išgirdę pa- 
pojaus signalą visi šoka iš lovų ir skuba į 
gaisro vietą. Atbėgę tuojaus griebiasi darbo. 
Nešioja lentas, medžius, miltus, tiesa žarnas 
ir prižiūri jas. Gaisras pavyksta apgesinti. 
Gaisre skautai — ugniagesiai suteikė žymią 
pagalbą. Dzūkas — skautas.

Nuo administracijos.
Dažnai „Sk. Aido‘‘ platintojai iš pro- 

vincijos^ grąžindami administracijai neiš
platintus „Sk. Aido‘‘ numerius nepažymi 
ant siuntinių savo adreso ir administracija 
nežino, kas grąžina. Tas daro daug 
nesusipratimų.

Administracija prašo savo platintojus 
ant visų siuntinių žymėti savo pavardę, 
adresą ir vieneto pavadinimą.

Baigėsi ,,Skautų Aido1* prenumeratų 
rinkimo konkursas. Palapinę laimėjo I 
Kęstučio dr-vė Panevėžy, atsiuntusi lygiai 
100 prenumeratų. ,,Skautų Aidas“ pasi
stengs kaip galima greičiau tą palapinę 
pagaminti ir išsiųsti.

Kitam numery bus pranešta „Skautų 
Aido*1 met. prer. loterijos rezultatai

Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis,. sktn. Vyt. Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel- 
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. Mantvila, vyr. bimų turini neatsako.
sktn. H. Rudzinskas. * Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tek 40-71
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ūsų mamute Gcartgi!
Už visus pasisekimus ir laimėji

mus Napoleonas pirmiausia dėkoja 
savo motinai. Tačiau, mano ma
nymu, ta didžiojo sūnelio padėka 
gerosios motinos nedžiugino. Gal 
kai kas paklaus, kodėl? — Labai 
paprastas atsakymas. Kiekviena 
motina nori matyti savo dukrelę- 
sūnelį laimingą. Tačiau ji, manau, 
nenori, kad jos gerasis sūnelis siek
tų laimės, kitus nelaimingus pada-. 
rydamas, kitus nuskriausdamas. Mo
tinos gerumas reikalauja, kad mylė
dami laimėtume.

Tačiau mylėti kitą, pamirštant 
save ir padėti kitam, nuskriaudžiant 
save, yra, mano manymu, nepa
prastai sunku. Skautai, matyti, ši
tai suprato ir sumanė, sutarė švęsti 
didelę ir kilnią meilės šventę—Mo
tinos Dienos šventę. Jie puikiai nu
manė, kad į brolybės ir džiaugsmo 
žygį turi lydėti meilės šūksmas ir 
kad tam žygiui tiesiausias kelias 
— per motinos meilę prie artimo 
meiles.

Šiandien tą meilės ir džiaugsmo 
šventę švenčia visas pasaulis. Tą 
dieną viso pasaulio gerieji sūnūs 
ir gerosios dukrelės nulenkia gal
vas kilniajai gerosios širdies Ka
ralienei, pasaulio Ramintojai, ge
rajai Motinai.

Tik pažiūrėkime, kiek pagarbu
mo, kiek meilės ir pasiilgimo savo 
raštuose išreiškia mūsų rašytojai— 
poetai.

Rašytoja—pedagogė M. Pečkaus- 
kaitė savo „Seno Dvaro“ atsimini
mus — apysaką pradeda-šiais žo
džiais: „Raudoniems saulėlydžiams 
begęstant, baltų rožių sidabrinės 
akys žiūri į mane pro langą . . .

Ir nuskyniau vieną baltą rožę, 
ir glaudžiu prie žiedo karštą kaktą... 
Motin mano! ar ne tavo rankos — 
baltos, meilios, kvapios ir švelnu
tės—taip mane meilingai glamonėja?

„Ar ne tavo tai rankelės bran
gios?“. . . Toliau rašytoja kartu su 
Irusia samprotauja: „...juk negali 
būti minčių geresnių už tą, kaip 
patiekti džiaugsmo savo mamaitei“. 
Ir ruošiasi Irusia mamaitės vardi
nėms: „...nepaisau nieko ir vis tik 
siuvu. . . Taip man saldu, linksma, 
mąstant, kaip nudžiugs mamaitė, 
šį mano darbelį pamačiusi“.

Ir kaip myli Irusia savo mamutę: 
„Mamute, rožės į tave panėši, nes 
tokios jos meilios ir taip liūdnai 
žiūri, kaip ir tu“.

PRIGLAUSK GALVELĘ.
Priglausk galvelę prie krūtinės, 
Brangi motute maloniai, 
Ir pamyluok, kaip baltą gėlę, 
Kur ą pati užauginai.

Ar žemėj siaučia sniego pūgos, 
Ar vėjai šėlsta už langų — 
Prie Tavęs, mylima motute, 
Taip būtų gera ir ramu.

O, kad priglaustum man galvelę 
Prie savo miegančios širdies, 
Tai. rods, skaisčiau šviestų saulelė, 
Sugrįžtų dienos praeities.

Atsimenu, lopšyj mažutę 
Savo dainute lingavai, 
Bet aš suprast dar negalėjau, 
Kaip myli motina karštai.

O. R u m py t ė.

Kiek daug gražių žodelių pasa
ko mamytei gerbiamas mūsų rašy
tojas Vincas Krėvė.

Štai keletas malonių dukrelės 
prašymų: „Vai, pasakyk man, sena 
motule, kodėl nūnai taip skaudžia 
mano širdelę?.. Kodėl ilgesys širdį 
mano graužia, o ašarėlės akeles 
temdo?.. Vai, sena motule, vai, 
saldi uogele! Kur man vaikščioti 
toli laukeliu, kur man daboti žalių 
linelių, kad žole užaugo rūtų dar
želis... Motule mano, užtarytojėle, 
aš nūnai neisiu lauko darbelin, tik 

aš pasirėdysiu, tik aš dabinsiu savo 
rūtų darželį“.

Toliau kiek gera pasako apie 
mūsų mamą rūpestinga šio rašy
tojo „Bobulė“. Kiek jos naktų ne
miegota, kiek vargo pakelta ir vis 
dėl mūsų.

„Vai gi ir vargo šitos bobulės, 
namie būdamos—kaip pragare, nuo 
anksti ryto iki vakaro: vėliausiai 
ir gulė, anksčiausiai ir kėlės. Tu 
vieną, bobule, nepriilsai, nenu
vargai“...

Kaip myli už tai bobulę Anta
nukas: ir miega su ja ir jos pasakų 
klauso.

Štai vėl žiūrėkime, kiek daug 
motinai pagarbos pareiškia poetas 
Vaitkus:
Palaimintas motinos dyvinas vardas} 
Man primena turtą mums žemėj brangiausi 
Tarytum jaunystės —pavasario skardas, 
Lyg rojaus melodija, džiugina ausį! 
Palaimintas motinos dyvinas vardas! 
Jisai sugraudina beširdį kiečiausį-. 
Jis — skaisčiojo angelo degantis kurdas; 
Juo širdį net plieno krūtinėj užgausi}.

Šventųjų jausmų židiny, motinyste! 
Tu uždegei širdis, kad buvom prakutę. 
Tau šviečiant, tau šildant, dvasia išsivystė. 
Tave mes branginam be galo, Motute} 

(Iš „Liepsnelių“).
Didis mūsų poetas Maironis, at

siminęs gerosios motušės gyvena
mą šalį, sušunka: „. . . Kur motušė 
užlingavo raudomis mane, į krūti
nę skausmą savo liejo nežinia“.. .

Pažiūrėkim, kaip ilgisi motinos 
Biliūnas, ir kaip norėtų nors miręs 
būti netoli jos.
„Kad numirsiu, man' pakaskit 
Ant Šventosios upės kranto-. 
Kad matytų kapas sodžių, 
Kūdikėlis kur užaugau, 
Kad girdėtų tą dainelę, 
Motinėlė ką dainavo, 
Kur ant kelių mažą migdė, 
Ar lopšy mane lingavo“.

Štai keli žodžiai didžiojo mūsų 
poeto Miloš-Milašiaus:
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Lietuvos Skautų Sąjungos Šefo įsakymai.
Įsakymas Nr. 15.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statutu § 76 ir Vyriausio Skau
tininko tarpininkavimu, žemiau išvardintus Lietuvos Skautų Sąjungos 
narius pakeliu j sekančius skautininkų laipsnius:

į skautininko:
1. Biržų rajono tunto tuntininką Vladą R o z m a n ą,
2. Panevėžio rajono tunto tuntininką Įeit. Antaną Jonaitį,
3. Alytaus rajono tunto draugininkę mokytoją Sofiją Ste

ponaitienę,
4. Kauno rajono tunto M a ksą Kacą.

į p a s k a u t i n i n k o:
1. Alytaus rajono tunto draugininką vyr. skilt. Adomą Va

siliauską,
2. Kauno rajono tunto vyr. skilt. Viktorą Ržečicką,
3. Kauno rajono tunto vyr. skilt. Bronę Simaitytę,
4. Kauno rajono tunto Vilioną J ez e kelį,
5. Kauno rajono tunto Geršoną Valkauską,
6. Kėdainių rajono tunto vyr. skilt. Leoną Garbačiauską,
7. Klaipėdos rajono tunto vyr. skilt. Antaną Dirmeitį,
8. Panevėžio rajono tunto vyr. skilt. Henriką Čerkesą,
9. Panevėžio rajono tunto vyr. skilt. Juozą Naviką,

10. Panevėžio rajono tunto vyr. skilt. Aleną Rapševičiutę,
11. Utenos rajono tunto vyr. skilt. Joną Gaižutį,
12. Utenos rajono tunto vyr. skilt. Drungaitę,
13. Utenos rajono tunto vyr. skilt. J. Namajūną,
14. Ukmergės rajono tunto draugininką j. Įeit. Antaną Lev i n ą. 

Kaunas, 1931 m. balandžio mėn. 23 d.
A. Smetona

Respublikos Prezidentas
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas. _

Pulk. vyr. sktn. J> Šarauskas 
Vyriausias Skautininkas.

Įsakymas Nr, 16.
§ L

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statutu §§ 231 ir 233 ir Vy
riausio Skautininko tarpininkavimu, žemiau išvardintus asmenis, už dide
lius nuopelnus Lietuvos skautijai, apdovanoju skautų garbės ženklu — 
Svastika:

1. Liet. Sk. Remti Draugijos Šiaulių skyriaus pirmininką Antaną 
K 1 u p š ą ir

2. Seinų tunto tuntininką Aleksandrą Lėvaną.
§ 2.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statutu §§ 230 ir 233 ir Vy
riausio Skautininko tarpininkavimu, žemiau išvardintus Lietuvos skautų 
veikėjus, žymiai pasidarbavusius Lietuvos skautijai, apdovanoju skautų 
garbės ženklu — Lelijos ordenu:

1. Kauno rajono tunto skautininką 11 ją Beilesą ir
2. Kauno rajono tunto skautininką Juozą Kazakevičių. 

Kaunas, 1931 m. balandžio mėn. 23 d.
A. Smetona

Respublikos Prezidentas
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas 
Vyriausias Skautininkas.

„. .. manoji Motinai Ir aš tave mąstau, 
[o Namei 

Gražių, neaiškių mano kūdikystės vasarų 
[ 7 robele\..

O Motinai O Motinai Dar nežinai, vis 
[nežinai, kas tu esi. 

Balta tu paskendai žieduosi...
Graži, rimta, skaisti šeimos kolonai . .

Toliau, nudžiugęs, darsako:„... ir 
aš pasidarysiu namą galingą, erdvų, 
tartum moteris, kur sėdi po žieduo
ta obelim vaikų būry".

P. Ant. Klupšas, Šiaulių m.gimn. direkt., 
Šiaulių skautams remti dr-jos skyr. pir
mininkas. Jam š. m. balandžio m. 26 d. 

įteiktas svastikos ordenas.

Šitais keliais pavyzdžiais norė
jau parodyti, kaip gerbia motiną 
gerosios dukros ir geri sūnūs.

Kokią gi maldą tos didžios šven
tės dieną sukalba skautai? — Kukli 
jų malda. Skautas tą dieną prašo 
gražaus pasaulio Kūrėją, kad Jis jų 
gerąją mamytę paliktų ilgiems me
tams, suteiktų sveikatos ir laimės. 
Kiekvienas skautas tą dieną sten
giasi savo gerą rūpintojėlę paguosti

gražiu pasitarnavimu ar meiliu žo
deliu. Skautai, negalį tą dieną sa
vo motinos matyti, rašo jai padė
kos laiškelius ir perduoda tikros 
dukrelės ir tikrojo sūnaus nuošir
džius linkėjimus ir sveikinimus.

Štai kelios tokių laiškų, motinos 
dienos šventės proga parašytų, iš
traukų.

„Brangioji Mamyte! Su di
džiausiu džiaugsmu širdyje skrendu 
bent mintimis pas Tave..." Kiek čia 
motinos pasiilgimo!... Toliau vėl ta 
pati skautė su liūdesiu prisipažįsta, 
kad ji, maža, buvusi gerajai ma
mytei našta, dėl kurios jai, gerai 
mamytei, teko daug vargti, net ne
miegoti.

„Kiek Tu, geroji Mamyte, nuvar
gai, pailsai, kol mane mažą užaugi
nai..."

Štai jauno skauto VI. Kuprio min
tys apie motiną:
„O mamai
Palenkė metai Į žemė tave, 
Išraižė tau veidą senatvė•.. 
Išūgdei, įdėjus sveikatą ir dalią, 
Palaiminai jauną plasnoti... 
O mamai-..
Kiek daug tau skolingasi..“.

Kita vėl skautė pasižada savo 
mamai būti ne skausmo nešėja, bet 
džiugintoja, ir sako: „Noriu būti 
tokia, kokios Tu, Mama, nori.“

Už ką motinai skautai dėkingi? 
Atsako skautų draugas mokyt. J. 
Mičiulis. „Motina davė mums ne 
tik kūno gyvybę, maitino, dengė, 
bet ji pirmoji auklėjo ir mūsų dva
sią. Ji mus išmokė kalbėti, ji tvarkė
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mūsų polinkius, geismų ir norų gy
venimą..."

Poetas Miloš—Milašius pabrėžia, 
kad motiną suprasti ir su ja kal
bėtis tegali jauna siela:

,,Kalbėtis su tavim, tave, o Motina, 
suprasti gali tik tasai, kurs tampa 
kūdikiu.“

Skautai — kūdikio sielos jauni
mas. Jie, gerbdami ir mylėda
mi motiną, turės progos gaivinti ir 
jauninti savo sielą ir ugdyti 
charakterį.

Tačiau skautai, atsiminę, kad ka
da nors galį ir netekti gerosios ma
mytės, išsigąsta:

„Mamyt, ką aš bedaryčiau Ta
vęs netekusi?!.. Tu esi mano 
viltis, angelas sargas ir saulėto 
ryto aušra..."

Bet yra našlaičių, kurie tą die
ną neturi kuo pasiguosti, kurių 
neapkabina gerosios motušės švelni 
ranka. Yra vaikučių kurie savo 
motutę palydi ir,., nesulaukia.

Kaip gražiai tai aprašo Lazdynų 
Pelėda: ,.Brėško. Kas valanda tam
siau darėsi. Dvejetas mažučių vai
kų, prisikišusę prie apšalusių lan
gelių, žiūri į taką, ar neužjuoduos 

motulė grįždama. Veltui, mažučiai,... 
takelis tuščias, nesimato motulės!.,"

Pažiūrėkim, kaip tą patį su skau
dama širdimi išreiškia Vaitkus:
„Oi, liūdnos ir tylios jos dienos sroveno', 
ji mirė... Kaip brangų amželį globočiau).... 
Oi, motina mano'. Oi, motina mano\ 
Mylėčiau, slaugyčiau, ant rankų nešiočiau'.

Taigi, kaip brangi motina tiems, 
kurie jos neteko!

Todėl bus nenuostabu, kodėl aukš
čiau minėta Irusia, netekusi savo 
gerosios mamatės, trokšta vėl su ja 
matytis, gyventi ir pomirtinį gyve
nimą.

„Ir praėjo viskas, ir prabėgo... 
Praėjai ir tu, o motin mano, į dau
sas išlėkusi iš lizdo.

O aš—lizdelio mūsų paukštis pas
kutinis, skrendu pas jus, mamate, 
vis artyn, artyn... Tikiu: vėl kada 
nors paglostys mano veidą ranke
lės tavo švelnios, kvapios, kaip tos 
rožės, ir tavo liūdnos akys man 
šypterės laimingai. Prie rankų tų 
brangių pripuolus lūpoms, kaip 
Tomas Viešpaties žaizdas kai paly
tėjo, sušuksiu laimėj skęsdama:

Mamate mano!"

Šiais keliais žodžiais norėjau pa
iliustruoti kokio nuoširdumo ir 
kokios meilės skautas tą dieną 
parodo savo gyvosioms motušėms 
ir kiek ašarų palieja už mirusias.

Ta šventė kiekvieną verčia pa
galvoti, kad motina, anot Foers- 
ter’io, iš tikrųjų yra pasaulio taikin
toja, ramintoja, barningoms ir ne
ramioms sieloms pastogių staty
toja.

Tik tą dieną kiekvienam patam
pa giliai prasmingi gero sūnaus poe
to Miloš-Milašiaus žodžiai: „Kodėl 
įdėjai, Motina, į mano sielą šitą 
baisią, tą nepasotinamą žmogaus 
meilę?.." Tik tą dieną, manau, nu
stoja savo reikšmės pikto pasaulio 
sukurtas posakis: „homo homini lu
pus ėst."

Baigiant tenka pasidžiaugti, kad 
motiną, kuriai nusilenkė veidmai
ningo karaliaus Erodo puotos sar
gybinis, prieš kurią sudrebėjo miesto 
sargas ir leido išeiti į platų pasaulį 
ir kartu išsinešti motinišką meilę 
ir džiaugsmą, visa širdimi pamilo 
skautai ir visas pasaulis.

Mokyt. S. Dainora.

Aukšti svečiai skautų tarpe.
L. Skautų S-gos Šefas, p. Respublikos Prezidentas (1) Kauno skautų šventėje š. m. balandžio 26 d. (2) Krašto 
apsaugos ministeris pulk. Giedraitis, (3) Švietimo ministeris inž. Šakenis, (4) Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas—vy

riausias skautininkas ir (5) Kauno tuntininkas kap. vyr. sktn. Šenbergas.
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skautų
Mano Sesers ir mano Broliai.
Aš labai jaudinuos ir labai džiau

giuos atsidūrus štai jūsų akivaizdo
je ir galėdama pasakyti tai, ko pil
na yra mano širdis jums ir mūsų dar
bui, prie kurio aš prisidėjau labai 
neseniai, bet seniai jau, t. y. nuo 
pat pradžios mano pedagoginio 
darbo, branginau neišpasakytai tuos 
dėsnius, tuos pagrindus, kuriais re
mia savo auklėjimo sistemą skau- 
tybės galva Baden-Powell'is. Ir 
kai mane pakvietė prisidėti, su di
deliu džiaugsmu įstojau į tą darbą. 
Dėl to, kad lig to laiko aš jaučiau
si labai viena ir labai atskirta, nes 
kiek kartų su tuo, ko širdis pilna, 
ėjau prie vienos ar kitos grupės 
jaunuomenės, jaunuomenės, sukaup
tos vienos ar kitos ideologijos, 
mano kuklus dėsnis — svarbiausia 
žmogus — rasdavo labai maža 

pritarimo, rasdavo šaltą pagyrimą, 
kartais vieną kitą entuziazmo at
garsį, bet visur buvo svarbiau kas 
kita, ne tai, kas man atrodo visų 
svarbiausia.

Ir štai, žiūrėdama vis iš tolo į 
skautus, kartais atsidūrus kokiam 
susirinkime, privačiai, netikėtai pa
kviesta, tai vėl, suėjus su viena kita 
skautininke, džiaugdamos žiūrėjau 
ir mielai tardavau tą žodį, kurio 
iš manęs norėdavo, ar tai straips
nio ar kokio patarimo pavidalu.

Bet kai teko įsigilinti į pagrindus, 
į dėsnius, į literatūrą, pamačiau, 
kad mūsų krašte jau yra organiza
cija, kuri man atrodo vienintelė 
dėl savo auklėjimo sistemos ir ji 
reikalingesnė Lietuvoje gal, negu 
kur kitur. Ir atėjau, naujas žmo
gus, ne mokyti čia, dėl to, kad 
vyresnieji iš skautų, dirbantieji tą

Disuomeaei
darbą jau 10 ir daugiau metų, daug 
daugiau mokate ir žinote, negu aš 
galėčiau pasakyti. Aš tik noriu 
pasakyti tai, kaip atrodo man, se
nai pedagogei, daug mačiusiai ir 
turinčiai šiek tiek prityrimo. Tie, 
kuriuos mokiau prieš 15—20 metų, 
šiandien savo vaikus į skautų eiles 
stato. Man teko pradėti pedago
ginį darbą su suaugusiais, ben
drauti lyg su draugais. Šiandien 
mano mokinių yra pulkininkų, gal 
generolų. Todėl aš jau visos kar
tos gyvenimą stebiu. Susidūriau 
su jais, kada mokėsi, susiduriu su 
jų vaikais; susiduriu su jaunuome
ne, susiduriu su pražilusiais žmo
nėmis. Esu kontakte, žiūriu ir, 
štai, juoba stiprėja mano įsitikini
mas — svarbiausia žmogus, svar
biausia būdas, svarbiausia sielos
taurumas.

Lietuvos Skautų Sąjungos Vyriausio Skautininko 
įsakymas Nr. II.

1 §•
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statutu §§ 227 ir 233 ir Kauno 

rajono t. tuntininko tarpininkavimu I Birutės draugovę Kaune, jos de
šimties metų sukaktuvių proga už žymų pasitarnavimą Lietuvos skautų 
organizacijai, apdovanoju ordenu Už nuopelnus.

2 §■
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statutu §§ 227 ir 233 žemiau

išvardintus skautus, žymiai pasidarbavusius Lietuvos skautų organizaci
jai, apdovanoju ordenu Už nuopelnus.

1. Vyr. skautų štabo vilkiukų-paukštyčių skyriaus štabelio narį 
pasktn. Stasį Jakštą,

2.
d z i n s k

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kaunas,

„Skautų Aido" redakcijos narį vyr. skilt. Henriką R u-

Alytaus rajono tunto paskautininką Antaną Škėrį,
Alytaus rajono tunto paskiltininkę Anelę Rėklaitytę, 
Kauno rajono tunto paskautininką Vytautą Čepą, 
Kauno rajono tunto pasktn. j. Įeit Eugeni jų Petrauską,
Kauno rajono tunto Leją Ginsburgaitę, 
Kauno rajono tunto Nojų Felerį, 
Kauno rajono tunto Dovidą Šalkauską,
Panevėžio rajono tunto pasktn. Artūrą Jurgutį, 
Seinų rajono tunto paskiltininką Jurgį Drūtį, 
Šiaulių rajono tunto draugininką skilt. Viktorą Cininą, 
Šiaulių rajono tunto draugininką skilt. Vytautą Gontį, 
Šiaulių rajono tunto draugininką vyr. skilt. Kazį Petraitį, 
Šiaulių rajono tunto skilt. Stasį Sabui į, 
Šiaulių rajono tunto skilt. Julių Tarbūną,
Šiaulių rajono tunto draugininkę skilt. Oną Kensminaitę. 

1931 m. balandžio mėn. 23 d.

Idealai. .. Idealus mes galim 
paskelbti greitai: to trokštam, kito 
trokštam. Yra žmonių, kurie prie 
žvangančio stiklo skelbia savo idea
lus. Bet kas paskui iš to darosi? 
Kas su tais šūkiais? Kas su tais 
popieryje parašytais pagautą^ valan
dą žodžiais ir posakiais? Žmogus 
tai paima į savo rankas, ir kas?— 
Arba suteršia, arba pameta. Ir 
dažniausiai mes matom, kad ide
alų pasaulis begaliniai griežtai ski
riasi nuo gyvenimo pasaulio. „A, 
tai svajotojas, idealistas ... A, tai 
kvailas pesimistas, jis nepatenkin
tas gyvenimu, jis mano, kad gali 
būti taip, kaip jaunystėj išsvajojo. 
Jis mano, kad idealai tam yra, 
kad juos būtų galima vykdyti. Ne, 
idealai tėra tam, kad juos galėtu
me pasakyti; pasakyti kokiose 
iškilmėse, parašyti vėliavoje ir ta 
vėliava tegu pelyja. Vieną gražią 
dieną išneš, vėjas pasklaidys jos 
sparnus, ir vėl ją padės . . . Idea
lai — tai tik dekoracijos, išsitrau
kiamos tik tam tikrą iškilmių va
landą iš anksto numatyta progra
ma. O gyvenime, tai reikia taip, 
kaip gyvenimui reikia: reikia prie

Pulk. vyr. sktn. J. Sarauskas 
Vyriausias Skautininkas.

Sktn. Ant. Saulaitis
Adjutantas.

*) Šią kalbą p. S. Čiurlionienė pasakė 
skautų-čių veikėjų ir vadovų suvažiavime 
š. m. sausio m. 3 d. Kaune Kalbos 
mintys yra labai svarbios ir aktualios, 
todėl redakcija yra laiminga, galėdama 
visą kalbą ištisai paduoti „Sk. Aido“ 
skaitytojams. „Sk. A “ redakc.
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žmonių prisitaikyti, prie aplinkybių 
prisitaikyti, reikia žiūrėti iš kur vė
jas pučia, reikia tvarkyti savo pa
togu gyvenimą..." — Taip galvo
ti tai yra idealus išniekinti. Ko
dėl? Dėlto, kad jeigu žmogui svar
biausia rūpi patogus gyvenimas, 
tai jis tam ne sykį paaukos sielos 
taurumą ir kilnųjį žmogaus vardą.

Jeigu nėra žmogaus, brangi
nančio sielos taurumą, meskim idea
lus, atsisakykim nuo jų,—jie nie
kam nėra verti. Idealui duoda 
kraujo, duoda gyvybės, duoda sau
lės spindulių tiktai žmogaus taura 
širdis. Žmogus yra idealo siela, 
žmogus yra tas židinys, iš kur spin
duliais skleidžias gyvybė ir idealo 
tikroji prasmė. Jeigu žmogus yra 
toks, kuris vykdo idealą, idealas 
turi prasmės, jis yra gyvas. Ir 
kai jį pamatai vėliavoj, sustingti 
ir džiaugiesi, ir meldies. Žmogus 
svarbu.

Ir štai mes turime organizaciją. 
Štai mes esame susibūrę į tokią 
žmonių grupę, kuri brangina visų 
pirma taurą žmogų. Viskas ateis 
paskiau: politiniai nusistatymai, vei
kimai, srovės. Ir jos jau žmogaus 
nesugadins. Ir ateis dar vienas 
daiktas. Jeigu mes skautybės dės
niais išauklėtume visą jaunuomenę, 
aš esu giliausiai įsitikinusi, kad iš
diltų, išblykštų, kaip koks šešėlis, 
išsisklaidytų visi mūsų partiniai 
nesusipratimai, visi mūsų sroviniai 
griežtumai, nes visi trokštų gero, 
visi siektų to paties idealo. Ir bū
tų visiškai nesvarbu, ar truputį iš 
kairės, ar truputį iš dešinės, ar per 
patį vidurį: kad tik kilni būtų siela, 
tauras žmogus. Žmogaus pagarba 
nebus tuščias skambesys. Jei ži
nai, kad žmogus vertas pagarbos, 
jei žinai, kad jis giliausiai įsitikinęs 
skelbia savo tokį ar truputį kitokį 
nusistatymą, jį gerbi. Ir jis tave 
gerbia. Ir jūs galite vienas kitą 
suprasti ir galite greta dirbti. Be 
neapykantos, be paniekinimo, be 
šmeižtų. Nes visi žino, kad nieks 
neieško sau naudos, kad ne savo 
kišene, ne savo šilta vieta, ne savo 
tuščia garbe rūpinas, bet visais. 
Tarnaut nori: tarnaut Dievui, Tė
vynei, artimui. Aš esu tikra, gi
liausiai įsitikinusi, kad jeigu visą 
jaunimą turėtume išauklėtą skau
tybės sistema, tai jau po metų 30, 
be jokio draskymosi, be jokio plė- 
šymosi, sparčiai augtų mūsų kul
tūros darbas, nes nebūtų gaišinama 
jėgų tam draskymuisi, kurį mes, 
deja, su širdies skausmu stebime 
dabar.

Žmogus svarbu. Aš žinau, 
kad aš, kalbėdama į jus, randu 
tikrą atbalsį. Kada mes paimam

Kauno skautai-ės išlydi į šv. Jurgio dienos ir Kauno tunto 12 metų minėji
mą atsilankiusius aukštus svečius.

tuos mažuosius auklėti ir kada 
matom, kaip maža paukštytė ar 
mažas vilkiukas duoda įžodį, tai 
jau mes dedam į jų pagrindą tau
rą žmogų. Ir toliau, jeigu nuošir
džiai, jeigu ne dėl tuščio skambe 
šio, jeigu taip, kaip skautybės dva
sia reikalauja dirbsime, tai mes 
visus sukaupsime prie to idealo — 
taurą žmogų auklėti. Aš čia ma
tau vienintelį pagrindą amžinai ne
priklausomos Lietuvos. Amžinai 
nepriklausomos, nors kažin kaip 
keistųsi išorinės formos: nepriklau
somos dvasios.

Tai tų minčių, kaip sakiau, pil
na mano širdis. Bet ne mokyti aš 
čia atsistojau. Aš mokytis noriu. 
Ir, norėdama rasti, kaip tos mintys 
kur kitur buvo pagalvotos, kaip 
jos buvo sukauptos į sistemą ir 
išsiplėtė po platųjį pasaulį, ieškau, 
skaitau. Ir štai viename iš pasku
tinių numerių „Jamboree“ radau 
vieną paskaitą, skautų vadų susi
rinkime sakytą. Aš pasimokiau 
pati, noriu tomis mintimis pasida
linti.

Kalba tenai skautininkas C. R. 
Watty apie „Vado idealą".

Šefas idealus. Koks jis turi bū
ti? Ir štai ką deda į pirmą vietą:

1. Susivaldymas. Visų pirma, 
vadas turi būti pats sau vadas. 
Turi mokėti susivaldyti. Turi sekti 
save. Niekados nesileisti pyk
čiui ar ūpui blaškyti. Neturi nie
kados nusistatyti iš anksto. Turi 
matyti, ko teisybė reikalauja.

2. Pasiaukojimas. Ne sau esi 
vadas, bet kitiems. Ne savo nau
dai, ne savo garbei, bet kitų nau
dai. Egoizmas, ambicija neturi 
vietos tikro vado širdyje.

3. Švelnumas. Vadas turi būti 
visiems lygiai geras, pasiaukojęs, 
kantrus, atlaidus. Prisitaikindamas, 
žinoma, prie aplinkybių ir prie 
individualybės.

4. Teisingumas. Vadas teturi vie
ną saiką ir vieną mastą, be sąlygų, 

visiems. Taigi, gal iš visų jo savumų 
tas, štai, parems geriausiai jo autori
tetą, sužadins pasitikėjimą. Bet jo 
teisingumas neturi būti nei storžie
viškas, nei smarkus. Agnumas 
(prancūziškai — sėvėritė, mes že
maičiai šitą žodį turime) sutinka 
puikiai su teisingumu, yra viena iš 
jo pasireiškimo formų. Agnumas 
yra švelnumo atsvara. Be tos 
atsvaros švelnumas virstų ištižimu 
ir silpnumu.

5. Energija. Bet energija visa
dos suvaldyta, apgalvota, kuri nie
kados nesirodys išsišokimais. Ji 
turi parodyti jėgą, bet ne smar
kavimą.

6. Numatymas. Vadas turi būt 
apie viską pagalvojęs. Jis neturi 
veikti, ar ką liepti neapgalvojęs, 
kas iš to išeis, kokie bus jo vei
kimo ar jo žodžių padariniai. Jei
gu kam ką liepi, mintyje stok to 
vietoj, kuris tą paliepimą gauna ir 
turi įvykdyti. Tuo būdu išvengsi 
daug klaidų ir nenuosakumų.

Autorius dar prideda, kad tie 
įvairūs savumai, kurie iš karto pa
žiūrėjus atrodo lyg priešingi vienas 
antram, susiję į puikų vieningumą, 
sudaro vieningą asmenybę. Tik 
reikia sau pačiam save sekti ir 
nepataikaujant kritikuoti. Ir visa 
tai suima į trumpą posakį: „Stipri 
valia, gerumas, teisingumas, pasi
aukojimas — štai jums idealus va
das“. Taigi, reikia tik save sekti 
ir nepataikaujant save kritikuoti. 
Mes lietuviai taip esam pripratę 
kritikuoti, kad, rodos, čia iš mūsų 
paimta. Bet aš manau, kad ten 
mums patariama ne tokios kritikos, 
prie kurios mes esam pripratę. Ne 
tokios kritikos, kuri kyla iš apsi
leidimo, iš tuščios garbės troškimo; 
ne tokios kritikos, kuri nepatenkin
ta, nepatenkinta ... ir atsisako ką 
nors dirbti. Pesimistiška kritika 
tai yra liga, tai yra biaurus vėžys, 
vėžio liga, kuri ryja jėgas ir pa
kerta kiekvieną veikimą, pakerta
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kiekvieną kilimą. Aš manau, kad 
norima iš mūsų kitos kritikos, kuri 
yra skaudi, kuri labai reikalauja 
daug iš savęs. Bet šitoji kritika 
nepakerta sparnų. Taip, tai blogai 
padaryta, bet aš galiu geriau pa
daryti, aš galiu pasistengti. Tame, 
ką aš padariau ne taip gerai, yra 
kitų užmazgų, geresnių. Reikia 
tik jas ugdyti, reikia tik jas auklė
ti, reikia tik trupučiuką pakelti sa 
vo jėgą, savo pasitikėjimą. Ir štai, 
iš blogesnio pakyla i geresnį. To
kia kritika, toks savęs4sekimas yra 
būtinas, nes su vado pareigomis 
susiję yra daug neigiamybių, iš ku
rių gali tik šitokia kritika išgelbėti.

Visi tie savumai, apie kuriuos 
čia buvo kalbėta, reikalauja geros 
valios, reikalauja tradicijų, reika
lauja pasiryžimo, reikalauja kultū
ros. Deja, mes turim maža įsišak
nijusių tradicijų ir labai daug . . . 
prietarų. Todėl pažvelkime dabar, 
kaip su tuo skautybės idealu, su 

Kauno skautai su inkilais.

tuo visu, ko mes trokštam, — kaip 
su tuo sutinka mūsų pačių būdas 
— lietuvio būdas, pasireiškiąs vi
sokiose gyvenimo aplinkybėse.

Mūsų gyvenimas ir mūsų ydos; 
mūsų ydos, glūdinčios užmazgoj 
jau kūdikyje, mūsų ydos, kurių 
prisiėmėm augdami iš aplinkos, 
mūsų ydos, apie kurias mes ir ne
manom, kad jos ydos, džiaugiamės, 
kartais tuo didžiuojamės. O vis 
tai be galo priešinga tam idealui, 
kurį štai dabar nušvietėm. Ar gi 
lietuviai tokie blogi žmonės? Aš 
to nepasakysiu. Ir nieks to nepa
sakys. Lietuviai labai geros širdies. 
Bet mes žinome, kad tai labai maža 
būti geros širdies. Mes geros širdies. 
Bet pasakykit, kodėl taip maža yra 
meilės šeimose? Kodėl kaip tik 
koks paveldėjimas, tai draskos, kaip 
šunys įsiutę, dėl vieno k'to skatiko, 
dėl vieno kito ha žemės? Geros 
širdies... Aš nenoriu sakyti tų 

Visi metai—mokykloj, dabar — j stovyklą, nes stovykla — gyvenimo mokykla.

pavyzdžių, kurių kiekvienas iš jūsų 
turite pakankamai, kaip pasireiškia 
ta gera širdis, kada reikia dalintis, 
kada kokia nors nauda materialinė 
iškyla? Gera širdis prie stiklelio, 
gera širdis linksmam susirinkime, 
gera širdis, kai gauna dovanų ir 
dovanomis atsidėkoja. Man tos 
„geros širdies“ maža. Ji yra tik 
tas pagrindas, kurį mes turime 
auklėt ir auklėt, kad ta geraširdis 
pavirstų tikrai geru būdu, kad bū
tų ne tik gera širdis, bet taura 
širdis.

Aš manau, kad mūsų lietuvio 
pagrindinės ydos yra pavydas. 
Skaudu ir šlykštu, kai mes nemo
kam džiaugtis savo artimų draugų 
pasisekimu. Jeigu pamatom, kad 
žmogus praturtėjo, ar jam kokia 
garbė, ar koks gerumas, tai tuoj 
įtariam, kad turi būti kokio nors 
nešvarumo, turi būti vagystė, tur 
būt kas nors, kas žmogų žemina. 
Ir pamatai, kad šis biaurus pavy

das plačiai pasklidęs, pradedant 
kaimu ir kylant į pačias net šių 
dienų aukštybes. _

Tuštybė. Žmonių tokių iš
troškusių tuščios garbės, kaip mes 
kad esam, retai tenka pamatyti. 
Paimsim nuo kaimo, paimsim ypa
tingai nuo mūsų vidurinio luomo, 
tų pusinteligenčių: — garbės, gar
bės, garbės . . . Pasirodyt, pasirodyt, 
pasirodyt. . . Ar tai apsirėdymais, 
ar tai vaišėmis, ar tai kuo nors. Tiktai 
imponuot, imponuot ir imponuot. .. 
Taigi, ta tuščia garbė, kuri pasi
reiškia kai kuriuose luomuose gry
nai materialiai, persikelia ir į tą 
sritį, kada žmogus jau ima save 
rodyti, kad pagirtų, kad pagirtų ir 
pagirtų. Deja, daug to yra. Bet 
aš esu optimistė ir manau, dėl to 
mes taip daug to matom, kad toji 
yda baisiai iškilusi ir pliekia akis. 
Yra ir pasiaukojančių žmonių. Yra 
žmonių visai to nevertinančių tuš

čių pagyrimų ir kenčiančių dargi 
dėl to. Tik mes jų nepamatom, 
kadangi kuklumas liepia slėptis. 
Kuklumas pats savyje yra toks, 
kad jo reikia ieškoti ir reikia pa
matyti, kad galėtum įvertinti. Ir 
todėl man rodos, kad jeigu tokia 
atmosfera — pavydas, tuštybė, ma
terializmas — yra apgulusi, apglau- 
dusi mūsų gyvenimą, juoba dides
nis atsakingumas tiems, kurie švie
siąją Baden-Powell'io sistemą ima 
savo auklėjimo sistema. Juoba tu
rime pažinti visas ydas ir pažinti, 
suprasti ir pajusti tą atmosferą, ko
kioj patys gyvenam ir kokioj gy
vena mūsii jaunimas, mūsų vaikai, 
kad galėtume pastatyti aiškų idea
lą, aiškią kovą paskelbti toms 
ydoms, kurios taip užteršia žmogų, 
kurios užkerta kelią kultūrai, ku
rios suniekina visą' dvasios verty
bę. Reikia tik pagalvot, kokia tai 
širdis, kuri nesidžiaugia savo drau
go laimėjimais, koks tai žmogus, 
kuris materialinę savo gerovę sta
to pirmoje vietoje, neatsižvelgda
mas į jokias pareigas. Kiek šei
myniškų skriaudų mes matom vien 
tiktai dėl to, kad skatikas yra die
vaitis.

Todėl su tomis ydomis turime 
kaip tiktai kovoti pačiame pagrin
de, ir jaunuomenę stengtis taip 
vesti ir taip auklėti, kad kaip tik 
ji brangintų tą jausmų skaistybę, 
širdies taurumą, kur būtų visai iš
trauktas ir išmestas pavydas, kur 
būtų žiūrima su pasigailėjimu į 
tuščios garbės troškimą. Garbė 
turi kitos prasmės. Ne tai, kas 
skelbiama ir sakoma apie žmogų 
turi prasmės, bet tai, ko žmogus 
yra savo gelmėje vertas, tai, kaip 
slaptingiausioj vienumoj plasti jo 
širdis. Apie tai pats kiekvienas 
žino. Pats kiekvienas tokioje slap
tingiausioje valandoje, susidavęs į 
krūtinę, sako: „Mano kaltė“ ir 
džiaugiasi: „Aš nukariauju savo 
ydas, aš laimėju!“ Ką apie tai 
gali žinoti kiti? Čia ir pamatom, 
kad skelbiamoji garbė tiek kartų 
yra melaginga. Ar verta ja rū
pintis?

Todėl, kadangi tai yra mūsų tau
tiška yda, tai ypatingai turim skelbti 
savo jaunimui šitą taurumą, šitą 
skaistybę kuri augtų, tobulėtų ir 
sudarytų pavyzdį tikrai tauro būdo. 
Turėtume ateityje lietuvį ne tiktai 
geros širdies žmogelį, lengvai prie 
stiklelio apsiašarojantį, bet taurą, 
kuklų riterį, taurią, kuklią moterį, 
darbo žmogų. Taip, darbo žmogų. 
Deja, tai yra dar viena iš mūsų 
žaizdų, kad mes nemylime darbo, 
nevertinam darbo, nejaučiam kū
rybos jausmo. Ir štai, skautybės
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/O V.T^
Feljetonas Kostanto Steberūno.

Mūsų buvo trys: aš, Blinka ir 
Klemka. Visi gyvename drauge.

Vieną gražią dieną nusprendė
me steigti skautų draugovę.

— Būdamas vyresnis už jus, — 
prašneko Klemka, — norėčiau 
jums paiškinti apie skautų reikš
mę šių dienų gyvenime.

— Prašom, — atsakėme.
— Skautų reikšmė šių dienų gy

venime, mums yra baisiai didelė, 
— pradėjo aiškinti.

— Aiškiai nemaža, — pritarė 
Blinka,

— Suprantate, skautų tikslai yra 
labai kilnūs.

— Na, taip, suprantame. Baisiai 
kilnūs skautų tikslai, — vėl pridė
jo Blinka.

— Skautų šūkis — ,,Budėk!"
— Šūkis puikiausias, bet tau jis 

ne labai tiktų.
— Kažin kodėl? — paklausė.
— Todėl, kad esi nepataisomas 

miegalis, — atsakė Blinka.

idealas moka mus tai pajusti. Ir 
dėl to jeigu darbo meilę, kūrybinio 
darbo meilę mokėsime įskiepyti 
jaunimui, kokį pasikeitusį savo tau
tos veidą mes išvysime?!

Negaliu aš čia kalbėti apie ap
sileidimą, tamsumą ir kitas ydas. 
Visi mes tai žinome. Bet prieš tą 
ryjantį tautos jėgas slibiną mes tu
rim pastatyti taurą, energingą pil
ną iniciatyvos Lietuvos jaunimą; 
mergaites ir bernaičius, merginas 
ir vaikinus, moteris ir vyrus. Štai 
ko turime svarbiausia ieškoti toje 
išganingoje auklėjimo sistemoje: 
iniciatyvos, kūrybos dvasios, darbo 
meilės, riteriškumo ir kuklumo. Aš 
žiūriu į šitą plačiai gerbiamą, įver
tintą, išaukštintą auklėjimo sistemą 
lyg ji būtų ypatingai mums suda
ryta, dėl to, kad kultūringesni žmo
nės kitokiais būdais priėjo prie sa

Karikatūros Jono Martinaičio.

— Tu geriau padarytum manęs 
netrukdydamas. Be to, čia eina rei
kalas ne apie miegą. ,Budėk!" — 
reikia, — būk visada pasiruošęs. 
Supranti?

— A, dabar, tai suprantu.
Ir taip Klemka kalbėjo dvi va

landas. Pagaliau, visiškai sukaito 
ir nuvargo.

— Dabar, baigdamas savo aiški
nimus, — tarė Klemka, — norėčiau 
drauge su jumis apsvarstyti vieną 
begalinės svarbos mums turintį 
klausimą.

— Kokį? — paklausėme.
— Norėčiau jūsų paklausti, kas 

bus mūsų draugovės draugininkas. 
Manau, kad tinkamiausias būčiau 
aš,

— Tu? — paklausė Blinka. — O, 
kodėl ne ?š.

— Todėl, kad aš būsiu pirmas 
organizatorius ir šiaip, manau, bū
siu pats tinkamiausias,

— Aš jau senai galvojau apie 
skautų steigimą ir todėl turėsiu 
būti draugininkas,

— Kvailas esi! Iš tokio, kuris 
tik galvoja, o nieko nedirba, nebus 
gero draugininko.

—Ne, brolau, aš būsiu geriau
sias draugininkas, — pasakė Blin
ka, — o tu galėsi būti adjutantas 
arba iždininkas.

vo gražiųjų savumų auklėjimo. Ki
tur buvo daugiau dirvos parengtos, 
kai prieš 20 su viršum metų gar
bingoji mūsų skautybės galva pa
skelbė savo auklėjimo dėsnius. Bet 
jei mums su visu prityrimu paduo
dama šita auklėjimo sistema, tai 
mes būtume akli, būtume kalti ne
išpasakytai, jeigu jos neimtume tai
kyti mūsų jaunimui, mūsų mokyk
loms, visai mūsų visuomenei. Nes 
ne tik vaikams reikia skelbti tau
rumo idealą. Gal nebe vaikiškai 
auklėdami, bet plačioje visuomenė
je prie kiekvienos progos turime 
kovoti su ryjančiu mūsų tautos jė
gas slibinu. Taurumo idealas, dar
bo iniciatyva, darbo meilė, riteriš
kumas ir kuklumas turi paimti vi
sas mūsų jėgas. Aš čia matau 
tikrąjį nepriklausomosios Lietuvos 
kūrimą.

— Koks jis iždininkas, — pasa
kiau aš. — Jis visą iždą išleis li
monadui ir „sacharmarožinui".

— Tu apie mane gali nesirūpinti, 
nes tavo nosis kreiva ir iš viso, 
esi ne vyras, o pribrendęs kokurū- 
zas, — sušuko supykęs Klemka.

— Tu apie mano nosį gali nesi
rūpinti, nes ir pats esi kreivas, 
kaip vėjo susuktas, — atrėžiau. — 
Tokius, kaip tu, į skautus nė priimt 
nepriimtų.

— Su tavim man neužsimoka nei 
pradėt ginčytis. Žinai, su dumiu 
du turgu, o su pliku nėr ko peštis. 
Žodžiu sakant, draugininkas turi 
būti toks energingas vyras, kaip aš, 
— sušuko Klemka ir užšoko ant 
kėdės.

— Lepšė, o ne vyras iš tavęs.
— Ką, aš jums lepšė, tuojaus 

įrodysiu, koks aš lepšė! — visiškai 
užsirūstino Klemka ir nušokęs nuo 
kėdės sučiupo mano kaliošą.

— Gali rėkti, kiek nori, bet apie 
mano kaliošus nesigraibyk, — su
pykau ir aš.

Ir taip pradėjome įrodinėti sa
vo tinkamumą būti draugininku. 
Kėdės, batai, kaliošai buvo pavar
toti kaip stipriausi argumentai.

Rezultate,mano nosis kuri šiek tiek 
buvo kreiva, visiškai nukrypo į ša
lį. Blinkos paakiai pasidarė mėly
ni, o Klemkos visiškai susikraipęs 
gulėjo palovėje su perplėštom kel
nėm ir be vienos švarko ranko
vės.

Ir taip liko neišspręstas draugi
ninko klausimas ir skautų organi
zavimas buvo atidėtas neribotam 
laikui.

Po kelių dienų ėjome visi trys 
gimnazijos koridorium. Skelbimų 
lentoj pamatėme skelbimą, kad 
šiandie po piet įvyksta skautų 
draugovės sueiga.

— Vot tau, kad nori, — sumur
mėjo Klemka.

— Kiti steigia, — pridėjo Blinka.
— Tai kažin kuris iš mūsų bus 

draugininkas? — paklausiau.
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Tyliau! karalius miega!
Padavimas.

Jaunas ir gražus buvo karalius 
Adalbertas. Jis buvo geras, tiesus, 
linksmas, savo šalį valdė neblogiau, 
kaip kiti prityrę seni valdovai.

Žmonės sakė jį esant burtininku. 
Dar neatėjus ministeriams, jis jau 
žinodavęs, kas atsitiko jo valstybėje 
ir sostinėje, kuo tauta buvo paten
kinta, kuo nepatenkinta, ko ji no
rėjo. Koks ministeris pradeda, bū
davo, jam pranešinėti naujienas, o 
karalius jau ir nutraukia jį, saky
damas: „Žinau, žinau..,“ ir pats 
trumpai pradeda pasakoti. Kartais 
karalius žinodavo tą, ko dar nė 
vienas jo ministeris nežinodavo. 
Ministerial, aišku, nejaukiai jautėsi, 
didikai stebėdamiesi žiūrėjo į visa 
žinantį savo karalių. Rūmų etiketas 
draudė jiems klausti: „Jūsų didybe, 
iš kur taip viską žinote?“ Tačiau 
karalius tylėdavo ir linksmai šyp
sodavosi.

Jaunas Adalbertas gyveno taip, 
kaip paprastai gyvena visi karaliai. 
Rytais išklausydavo didikų ir mi- 
nisterių pranešimus, kartu su jais

Sveiki dantys.
Dantys turi žymios įtakos sveika

tai. Jei dantys nesveiki, maistas blo
gai sukramtomas, o tas blogai atsi
liepia į virškinimą. Užtat dantimis 
reikia rūpintis, nes apleisti jie labai 
greit genda.

Gedimo pradžia, paprastai, yra 
viršutinio danties sluogsnio — emalės 
sužalojimas. Ir mažiausias emalės 
plyšys gali būti danties gedimo prie
žastis, dantis ima trupėti, genda vis 
labiau ir tas gedimas gali užkrėsti 
gretimus dantis. Tokį gendantį dantį 
reikia kuo greičiausiai gydyti, plom
buoti.

Užtat reikia saugoti dantų emalę 
nuo sužalojimų — nekrapštyti dantų 
adatomis, špilkomis ir t. t., nekrimsti 
kietų daiktų—riešutų, vaisių kaulelių, 
cukraus ir p.

Dantų priežiūra yra jųjų kasdieni
nis valymas—geriausiai vakare, prieš 
gulant. Valyti dantis šepetėliu ir mil
teliais, tiek iš viršaus, tiek iš vidaus. 
Išvalius burna išskalaujama. Skalau
ti burną reikėtų ir kiekvieną kartą 
pavalgius. Dantų šepetukas vartoti
nas nei per minkštas nei per kietas. 
Higienos ir sanitariniais sumetimais 
niekados nevartotinas svetimas Šepe
tukas savo dantims valyti.

Tikrai sveikiems dantims išsaugoti, 
reikia juos ne mažiau kaip du kart 
į metus duoti apžiūrėti dantų gydy
tojui, net jei dantys ir neskauda. 

svarstė naujus įstatymus, pasirašy
davo įsakymus ir įvairius raštus, 
priimdavo prašytojus, paskum da
lyvaudavo kariuomenės apžiūrėjime 
arba lankydavo mokyklas, prieglau
das, ligonines... Vakarais, dažniau
siai, būdavo namie, rūmų didikų 
tarpe, skaitydavo knygas arba loš
davo šachmatus, kartais mėgdavo 
klausyti gražios muzikos bei dainų. 
Retkarčiais išvykdavo medžioklėn.

Tik vieną silpnybę turėjo kara
lius — anksti pietus valgė Antrą 
valandą jis jau keldavosi nuo stato 
ir eidavo ilsėtis į savo jūmų dalį 
iki septintos valandos. Žadinti ka
ralių ir, apskritai, trukdyti jo po
pietinį poilsį buvo griežčiausiai 
uždrausta.

Atvyks, būdavo, tuo laiku pas 
karalių koks didikas arba atjos 
siųstas iš tolimos valstybės krašto 
žmogus arba atvažiuos kaimyninės 
šalies valdovo pasiuntinys,—visiems 
jiems rūmų maršalka pusbalsiu at
sako vieną ir tą patį: „Karalius 
miega!“ Štai, visi sėdi tylėdami ir 
laukia septintos valandos, kada iš 
karaliaus menių pasigirs varpelis. 
Vaikščioja visi pirštų galais, kalba 
pusbalsiu. Bet jei kuris užsimiršta 
ir per daug garsiai pradeda kalbėti 
rūmų maršalka tuojau sustabdo ji:

— Tšš. .1 Tyliau!—sako jis, gra
sindamas ranka. — Karalius miega!

Visuose rūmuose—nuo įeinamųjų 
durų iki sosto salės, visose menėse 
ir kambariuose, tarpusieniuose ir 
laiptuose tuo laiku tik ir girdėtis:

— Tyliau! Karalius miega!

Tuo tarpu karalius, atėjęs į savo 
kabinetą, užsirakindavo duris, nu
siimdavo aukso grandinę su brili- 
jantais, nusimesdavo nuo savęs 
puošnius karališkus rūbus iš šilko 
ir mašasto ir užsivilkdavo papras
tus darbininko drabužius — juodą 
odinį švarką, pilkas storas kelnes 
ir batus stora's, vinimis pamuštais, 
padais.

Persirengęs, karalius Adalbertas 
eidavo į tolimiausią kambarį, iš kur 
joks garsas negalėjo pasiekti kitų 
rūmų kambarių. Tame kambary 
buvo varstotas, kalvės žaizdras, įvai
rūs darbo įrankiai... Prieš žaizdrą, 
ant skardos buvo priekalas Čia ka
ralius piaudavo ir obliuodavo len
tas, dirbdavo stalus suolus, kėdes 
ir krėslus su tiesiomis ir aukštomis 
nugarėlėmis; užkurdavo krosnyje 

ugnį ir pradėdavo kalti pasagas ir 
vinis, kablius ir velkes bei visokius 
daiktelius, kuriuos tik išgalvodavo. 
Jis, žinoma, dirbdavo ne dėl pinigų, 
visus padirbtus daiktus išdalindavo 
nemokamai vargšams.

Karalius darbuodavosi labai stro
piai, linksmai dainuodamas pripuo
lamai gatvėje išgirstą liaudies dai
nelę. Karalius Adalbertas buvo 
sveikas ir stiprus vyras. Jis matė 
reikalą taip pasidarbuoti. Adalber
tas būdavo labai linksmas, galėda
mas dvi valandi dirbti kalvės kūju 
ir leistuvu arba kirviu.

Pasipilta, būdavo, kibirkštys aukso 
lietum iš po kūjo; veidai jo pa
rausta, prakaitas išmuša jo kaktą 
ir dideliais lašais krenta ant jo 
rankų, ant priekalo, ant įkaitintos 
geležies, nuo kurios garuodamas 
jis šnypščia. Karalius patenkintas! 
Karalius laimingas!

Po tokio darbo jis jausdavosi 
stiprus, sveikas ir dvasiniai pasil
sėjęs. Visi d enos nesmagumai 
bei nemalonumai, visi rūpesčiai ir 
sielojimasis buvo numesti nuo jo 
pečių kartu su brilijantų grandine 
ir puošniais karališkais rūbais Ran
kų darbas netrukdydavo jam tuo 
metu galvoti ir apie valstybės rei
kalus. Ne kartą dirbant jam savo 
dirbtuvėje, jo galvon ateidavo gerų 
ir šviesių minčių.

Pagaliau, nors ir pavargęs, bet 
patenkintas karalius palikdavo savo 
dirbtuvę Ant savo tamsių plaukų 
jis užsidėdavo rudą garbanotą pe
ruką, ant galvos užsimaukdavo mažą 
juodą kepuraitę, kokią tos šalies 
darbininkai nešiodavo.įTada išeidavo 
jis iš rūmų pro slaptąsias duris, 
eidavo tankia ūksminga alėja nie
kieno nematomas į tolimiausią 
kampą rūmų sodo ir čia pro ma
žus, vos pastebimus, vartelius išei
davo į gatvę, užrakindamas po 
savęs išėjimą,

* *¥

Laikydamas rankas švarko kiše
nėse, su pypke dantyse ėjo jis gat
vėmis, dairydamasis į šalis, kaip 
iš darbo grįžtąs darbininkas. Smul
kios drožlės ir pjuvenos ant jo rū
bų ir peruko plaukų, iškaitęs veidas, 
nuvargusi eisena,—tas viskas trum
pai tariant, sakė jį esant paprastą dar
bininką. Atėjęs turgavietėn, karalius 
įsimaišydavo j žmonių minią ir 
klausydavosi jų kalbų.

Kartą vienoje vietoje jis išgirdo, 
kad pirkliai pradėjo brangiau par
davinėti duoną. Kitoje vietoje skun
dėsi, kad naktinė sargyba blogai 
pildo savo pareigas...
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Zarasų skautų paukščių šventė, kurioje dalyvavo visa gimnazija.
XX Skautų globėjas mokyt, p. K. Vitkus, X tarybos adj. mok. p. Šolys.

— Vakar naktį vėl vieną apiplėšė! 
— pasakė vienas pilietis.

Kitą dieną karalius davė atitin
kamus parėdymus. Ir duona at
pigo, ir naktinė sargyba pradėjo 
geriau saugoti gyventojus ir jų 
turtą.

Klaidžiodamas po miestą, kara
lius užeidavo kartais į kavines arba 
į smukles, paprašydavo stiklą vyno 
arba puodelį alaus, atsisėsdavo ir 
klausydavo. Ir čia jis išgirsdavo 
daug dalykų, apie kuriuos niekada 
nežinotų, būdamas savo rūmuose. 
Niekas nekreipė dėmesio į darbi
ninką, atviros šnekos buvo girdėtis 
aplink jį.

Kartą karalius išgirdo, kad vie
nas mokesčių rinkėjas ima kyšius, 
spaudžia vargšus, o kitame mieste 
teisėjas neteisingai teisia...

— Gerbiamasis! Prašau pasakyti 
man pavardes tų asmenų!—kreipėsi 
karalius į pasakotoją

Tas pasakė pavardes Karalius 
padėkojo jam, linktelėdamas galva, 
ir vėl gėrė toliau savo alutį.

Kitą dieną, patikrinus girdėtas 
žinias, jos pasitvirtino. Žiaurus 
mokesčių rinkėjas ir neteisingas tei
sėjas buvo atleisti iš savo tarnybų.

Kartais karalius dalyvaudavo ir 
gatvės įvykiuose. Vieną kartą jis 
pamatė, kaip trys suaugę mokslei
viai užpuolė bejėgį berniuką, ėjusį su 
savo maža sesute. Karalius užstojo 
skriaudžiamuosius, išvaikė peštukus, 
o vaikus palydėjo iki namų.

O kartą su karalium buvo ir 
toks atsitikimas... Adalbertas, jį 
prisimindamas, visada juokėsi.

Vieną kartą, grįždamas namo, 
prie karališkojo sodo jis pamatė 
purviną vargingą senę—pardavėją 

su lenta. Ant lentos buvo išdėstyti 
stikliniai karoliai, pigūs žiedai, veid
rodėliai, juostos kaspinai ir kitokie 
smulkūs dalykėliai Karaliui einant 
pro šalį senė buvo labai pikta ir 
baisiai keikė.

— Jam—kas? Ar mes jam kiek 
rūpim?—murmėjo senutė. — Jam 
žiūr, gerai rūmuose sėdėti.

Karalius sustojo prieš pardavėją 
ir smalsiai žiūrėjo į jos mažutį raukš
lėtą veidą, į jos piktas, pusaklias akis.

— Ant ko tu, senele, taip širkšti?
— Ant ko? Aišku, vis ant jo.. . 

ant karaliaus! Ant ko gi daugiau? 
— piktai sumurmėjo senė, sujudin
dama savo lentą

— Už ką gi tu, bobut, ant jo 
pyksti?—šypsodamasis pak aušė jos 
Adalbertas.

— O, štai už tą .. . už tą ir pyks
tu, kad jis yra mums labai gobšus 
ir negailestingas, — atkirto senė.— 
Pats, vaikine, žinai, koki pas mus 
prekyba — tuščias darbas. Kitą die
ną nė už skatiką nieko neparduodi, 
o už prekiavimą turi mokėti... Ar 
tas teisinga?

— Bet karalius, gal, ir nežino 
apie jūsų vargus! Aš girdėjau jis 
turi labai daug darbo ...

— Kur tau jis nežinos! — atsakė 
senė, suraukdama savo tankius, ant 
akių nusilakusius, antakius — Kaip 
jis gali apie mūsų dalykus r ėžinoti? 
Tai dėlko gi jis karalius yra?! Jau, 
mielasis, negink jo be reikalo. O 
pats, vaikine, jei nori ko pirkti - pirk; 
nėra čia ko tūpčioti

Karalius pasirinko vieną juostelę, 
užmokėjo už ją dukatą ir nuėjo ša
lin. Nustebusi pardavėja pažiūrėjo į 
auksinį pinigą ir paskum linksmai 
papurtė galvą.

— O-ho! O-ho!-- linksmastebė
josi pardavėja. — Žiūrėk! Matyt, 
pralobo vaikinas.

Greit po to buvo duotas parėdy
mas nuo senų gatvės prekiautojų 
neimti mokesčių už prekiavimą.

Sugrįžęs iš savo pasivaikščioji
mų namo, karalius Adalbertas ei
davo į kambarį, kuriame buvo įreng
tas žiemos sodas. Čia augo atogrą
žų medžiai, žydėjo rožės ir jasmi- 
nai, lekiojo maži ir gražučiai paukš
teliai. Čia gyveno gražioje draugys
tėje trys šunyčiai ir jo mylimoji 
beždžionė Miko. Čia karalius visai 
užsimiršdavo, kad jis yra suaugęs 
žmogus, savo šalies valdovas. Jis, 
lyg mažas kūdikis, žaisdavo su sa
vo šunyčiais.

Tuo tarpu priėmimo salėse—nuo 
įeinamųjų durų iki sosto salės, tik 
ir girdėti:

— Tyliau! Karalius miega!
Kada laikrodžio rodyklė artėdavo 

septintai valandai, karalius atsisvei
kindavo su savo mylimaisiais ir ei
davo į savo kabinetą Čia jis greit 
nusimesdavo darbininko drabužius, 
užrakindavo juos į slaptąją spintą, 
apsivilkdavo savo puošnius kara
liškus rūbus ir vėl, kaip kalinys, 
užsidėdavo auksinę grandinę su bri- 
lijantais... Po to jis tyliai atrakin
davo duris, atsisėsdavo krėslan ir 
suskambindavo.

Tuojau kabinetan ateidavo jo ži
lagalvis kamerdineris.

— Ar geni teikėtės ilsėtis, jūsų 
karališkoji didybė? — pagarbiai pa
klausdavo senis

— Puikiai miegojau! — su links
ma ir patenkinta šypsena veide at
sakydavo karalius, braukdamas ran
ka per savo veidą, tartum nuvaiky
damas nuo savęs malonaus miego 
paskutinius likučius.

Iš tikrųjų, po rankų darbų, po 
pasivaikščiojimų miesto gatvėmis ir 
aikštėmis kartu su paprastais liau
dies žmonėmis, po triukšmingų ir 
linksmų žaidimų su šunyčiais ir 
Miko, — karalius jausdavosi pilnas 
naujų jėgų, kaip ir po stipraus svei
ko miego, ir galįs vėl užsiimti val
stybės reikalais.

— Na, o kas ten? Ar laukia ma
nęs? — klausdavo karalius, galva 
rodydamas priėmimo salės durų link.

— Taip, viešpatie, laukia!—atsa
kydavo senis.

— Eik ir pasakyk, kad aš jau 
einu!

Kamerdineris tuojau išeidavo.
Ne kartą tuo metu jaunutis ka

ralius Adalbertas galvodavo: „Jei ne 
tos penkios valandos poilsio, iš tik
rųjų, aš negalėčiau valdyti savo krašto 
ir bent vieną dieną išgyventi, kaip 
karalius“. Vertė V. Kastanauskas.
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—|Tai atrodo labai lengva, — tarė Samas; — 

pasidarykime galvučių šitokiu būdu.
Kaip tarė, taip ir padarė šešias, kurios buvo 

vadinamos „karo strėlėmis“, vininėmis galvutėmis, 
pririštomis viela, o šešias medžioklei ugnyje užgrū- 
dytais galais.

— Dabar imsimės plunksnavimo, — tarė Yanas 
ir parodė ‘Šamui kaip perskelti kalakuto plunksną 
per vidurį.

— Palauk, reikės du kartu po dvidešimt — ke- 
turisdešimt aštuonių plunksnų.

— Ne, — tarė Yanas, dvi plunksnos strėlei tai 
menkas apiplunksnavimas. Reikia trijų kiekvienai 
— septyniasdešimt skiaučių iš viso. Be to, visos trys 
skiautės, kurios bus ant vienos kurios strėlės, turės būti 
nuo to paties paukščio šono.

— Žinau. Tur būt, nelaiminga sumaišyti šonus; 
strėlės nežinotų, į kurią pusę pasukti.

Tą valandą įėjo Si Lee. „Kaip sekas su lankais?“
— Dabar dirbamės strėles.
— Kaip pritaisysite plunksnas?
— Baltieji žmonės jas priklijuoja, indijonai pri

riša, — atsakė Yanas iš atminties cituodamas „iš 
knygos“.

— Katras būdas yra geriausias?
— Priklijavus plunksnas, strėlė geriau lekia, bet, 

pririšus, geriau atsilaiko oro atmainoms.
— Kodėl nepamėginate abiejų būdų?
— Neturime gyslų strėlėms pririšti.
— Parodysiu judviem vieną štuką. Kur jūsų 

klijai ir lininiai siūlai?
Klijai ir siūlai buvo atnešti. Tada Si pridūrė: 

„Man rodos, kad plunksnas reikėtų pritaisyti pačiame 
darbo gale. Geriau išplaukite rinčius pirma.

— Tai tiesa; mums tai visai iš galvos išėjo.
— Tau iš galvos išėjo, nori pasakyti. Netrauk 

manęs į purvą, — tarė Samas, pasipūsdamas kaip 
pelėda. Mažas piūklo piūvis, pravalytas ir praplėstas 
peiliu, pasirodė geriausias; netrukus kiekvienoje 
strėlėje buvo padarytas ketvirčio colio rintis, ir Si 
ėmės klijuoti ir raišioti plunksnas, bet vietoje gyslų 
vartojo vaškuotą siūlą.

Yanas buvo pažymėjęs vietą kiekvienai plunksnai, 
taip kad nė viena neužgautų lanko pralėkdama. Si 
visų pirma priklijavo, paskui apraišiojo pusę colio 
kyšančius plunksnos galus iš pryšakio ir užpakalio. 
Užpakaliniame gale jis rišo iki rinčio pradžios, kad 
nesuskiltų medis. Kada jis buvo nupiaustęs visus 
palaidus galus ir buvo gerai išvolkavęs vaškuotą siūlą 
ant suolo su plokščiu pagaliu, siūlai, rodėsi, nykte 
išnyko ir paliko tik lygų juodą žiedą.

Šitokiu būdu buvo padarytos strėlės ir padėtos 
išdžiūti.

Kitą dieną Yanas nudažė Šamo strėles raudonai 
ir mėlynai, o savo raudonai ir baltai, kad būtų galima 
geriau atskirti ir apsaugoti nuo drėgmės. Dabar liko 
dar vienas daiktas padaryti — šūtis strėlėms.

— Ar indijonai turėdavo jas? —paklausė Samas, 
kuriam labai parūpdavo viską padaryti indijoniškai, 
kada būdavo galimumo nusikratyti sunkiu darbu.

— Žinoma, turėjo — negalėdavo be jų gyventi.
— Na, gerai; tik skubinkis. Aš mirte mirštu, 

kaip noriu eiti medžioti. Iš ko jas padarydavo?

— Beveik iš betko.
— To tai neturiu.
— Tu per greitas. Bet vieni indijonai vartodavo 

tošį, kiti žvėrių kailius, o dar kiti, kada kitos me
džiagos trūkdavo, vartodavo ir drobę.

— Drobę kaip tik ir mes vartosime. Atsimeni 
tas atkarpas, kurios atliko nuo palapinės?

— Galėsime ir iš atkarpų šūtis pasidaryti, kol 
gausime tinkamesnės medžiagos. — Ir abu berniukai 
pasidarė nelygų drobinį maišelį, kiek striukesnį už 
strėles. Yanas nupiešė po indijonišką piešinį ant 
abiejų ir jie buvo prisirengę žygiui.

— Dabar paleiskite meškas, — tarė vyresnysis 
berniukas. Jausdamiesi pilnai apsiginklavę, jiedu 
išžygiavo.

— Pažiūrėkime, kas gali pataikyti į aną medį. 
— Abudu kartu iššovė ir abudu nepataikė, bet Šamo 
strėlė kliudė kitą medį ir perskilo.

— Geriau susiraskime minkštą taikinį, — paste
bėjo jis. Paskui, pasitarę, jie susirado ir prikimšo 
seną maišą nuo javų šieno, išpaišė ratų aplink regę 
(Samas pavadino ją buivolo akimi) ir jį pastatė už 
kokių dvidešimt žingsnių.

Jiems iš pradžių baisiai nesisekė šaudyti ir jiedu 
labai nusiminė. Atrodė, kad labai lengva pataikyti, 
o strėlės vis nulėkdavo kelias pėdas į kairę.

— Nueikime į daržinę ir šaudykime į ją, — 
pasiūlė Samas.

— Gal ir pataikytume, jei uždarytume duris, — 
optimistiškai atsakė Yanas. Berniukams reikėjo ne 
tik praktikos, bet ir išmokti kelias taisykles apie 
šaudymą. Yanas buvo padaręs išrašų iš „tos knygos“, 
be to, kai ką ir taip atsiminė, ir visa tai jį išmokė: 
stovėti su kulnų centrais vienoje linijoje su taikiniu, 
laikyti dešinę alkūnę linijoje su strėle, kairę ranką 
patartiną, kol strėlė kliudė, dešinį nykštį visados toje 
pačioje vietoje ant veido, kai šovė, o lanką statmeną.

Jie netrukus patyrė, kad daugiau lavinantis, rei
kia apsaugų kairei rankai, kur templė atsimušdavo, 
ir jas jie pasidirbo iš seno bato aulų, taip pat senos 
pirštinės dešinės rankos pirštams apsaugoti. Kada jie 
išmoko pildyti tas taisykles negalvodami, berniukai 
ėmė daryti smarkią pažangą ir netrukus jau galėjo 
suvaryti visas savo strėles į šieno maišą iš dvidešim
ties žingsnių. Nuolat didindami atstumą, jie pagaliau 
visai pakenčiamai išmoko šaudyti ir iš keturiasdešimt 
žingsnių.

Jie nemaža nustebo patyrę, kokios nevienodos 
strėlės buvo, nors ir jos visos buvo vienodai padarytos.

Samas turėjo vieną, kuri traukės, traukės, kol 
pagaliau labai sukumpo, ir, šaudydamas su ja, jis gauda
vo labai keistų rezultatų. Šią strėlę jis praminė „būmer- 
anga“. Kita, su labaų maža plunksna, nulėkdavo 
toliau už visas kitas. Ši buvo praminta „tolmūšė". 
Jo geriausia strėlė, kurią jis vadindavo „tikramirte“, 
buvo ilgomis plunksnomis ir lengva galvute. Ji buvo 
labai patikima gražiomis, ramiomis dienomis, b?t 
vėjui pučiant, būdavo linkusi krypti į šalį. Dar viena, 
su maža plunksna, buvo lygiai patikima vėjuotomis 
dienomis. Ši vadinosi „vėjaskėlė".

Strėlė, kurią Yanas buvo nudrožęs su peiliuku vadi
nosi „drožtinė“, o kartais „juokdarė". Ji buvo amžina 
paslaptis: jiedu niekad nežinodavo, ką ji naujo padarys.
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Jo ypatingai mėgiama buvo strėlė su įdubimuku prie 
galvutės ir kartais buvo vadinama „švilpike" ir kar
tais „brunzglė“.

X.
Tvenkinys.

Vieną karštą dieną liepos mėnesio pradžioje jie 
pūškinos sekliame upelio duburyje, kai Samas paste
bėjo: „Vanduo senka. Duburys kasmet išdžiūva."

Tai nebuvo malonu numatyti, ir Yanas tarė: „Kodėl 
mudviem nepasidaryti tvenkinį?“

— Tai būtų perdaug panašu į darbą.
— Et, šneki! Būtų labai įdomu, ir mes turėtume 

maudyklę visai vasarai. Na, klausyk, imkimės darbo.
— Aš kaip gyvas nesu girdėjęs, kad indijonai 

kada tiek daug dirbtų.
— Na, apsimesime, kad esame bebrai, kol dirb

sime. Na, imkimės darbo dabar; štai pirmai pradžiai,
— ir Yanas nutempė didelį akmenį į vietą, kuri jam 
atrodė siauriausia. Paskui jis atnešė daugiau ir dirbo 
su didžiausiu entuziazmu, kol per upelio vagą buvo 
pertiesęs eile akmenų.

Samas vis sėdėjo nuogas ant kranto, apglėbęs 
kelius rankomis ir nuleidęs smakrą ant jų. Karo 
dažai pasileidę sruveno žemyn jo krūtine mėlynais 
ir raudonais dryžais.

— Na, eikš še, tu tinginių panti, ir imkis darbo,
— sušuko Yanas ir sviedė saują dumblo savo para
ginimui pabrėžti.

— Mano skaudamas kelias vėl atsivėrė, — atsakė 
Samas.

Pagaliau Yanas tarė: „Aš viso darbo vienas ne
dirbsiu," ir atsitiesė.

— Klausyk, — atsiliepė Samas. — Aš galvojau. 
Gyvuliai ateina gerti čia. Upelis vasarą išdžiūva, 
tada gyvuliai turi eiti į kūčių kiemą ir gerti iš lovio
— o į lovį reikia pripompoti vandens. Be to, paskui 
gyvuliai valandas išbūna kieme ir laukia, kad kas 
nors jiems pakištų saują avižų, užuot skubinęsi atgal 
į mišką ganytis ir tukti. Na, jei galėtume per upelį 
pertiesti du didelius rąstus, 
tai būtų daugiau kaip pu
sė darbo atlikta. Man ro
dos, kad bus geriausia 
paprašyti tėtuką, kad pa
skolintų mudviem arklius, 
kad mes galėtume pertiesti 
tuos rąstus girdyklai gy
vuliams padaryti. Man bai
siai rūpi tie gyvuliai. Ne
galiu naktimis užmigti, gal
vodamas apie juos. Man 
baisiai skaudu matant juos 
per karštymečius einant 
tokį kelią į kūčių kiemą— 
tai neteisinga. — Todėl Sa
mas ir ėmė tykoti geros 
progos tėvui „į nagą pa
imti“. Tą dieną nepasitaikė 
progos, bet kitą dieną per 
pusryčius Raftenas pasižiū
rėjo tiesiai per stalą į 
Yaną ir, matyti, atsidėjęs 
galvodamas apie kažką, paklausė:

— Yanai, šis kambarys yra dvidešimt pėdų ilgio 
ir penkiolika pločio, kiek jam reikėtų linoleumo trijų 
pėdų pločio?

— Trisdešimt trijų ir vieno trečdalio jardų, — 
bematant atsakė Yanas.

Jie pamatė akmenuotos vagos vietoje didelį prūdą.

Rafetenas apstulbo iš nustebimo. Yanas kalbėjo 
labai įtikinamai, bet visa tai išskaičiuoti galvoje buvo 
tikras stebuklas. Tai buvo įvairiais primityviais būdais 
išbandyta ir buvo bendrai įsitikinta, kad Yano ne
klysta.

Ūkininko veidas pirmą kartą nušvito pasigėrė
jimu. — Tai mokytumėlis, — tarė jis už stalo, — tai 
mokytumėlis! Kada gi tu galėsi ką panašaus daryti?
— paklausė jis Šamą.

— Niekad, — atrėžė tuoj, bet iš lėto jo sūnus.
— Dantistams nereikia matuoti linoleumo.

— Klausyk, Yanai, — tarė Samas, kad tėvas 
neišgirstų, — geriau tu pakalbink tėtuką dėl tvenkinio. 
Tu kritai į akį jam šį rytą; tavo mokytumas jį kiek 
suminkštino, ir jis toks pabus iki pietų. Kalk, kol 
geležis karšta.

Todėl po pusryčių Yanas pradėjo:
— Pone Raftenai, upelis baigia džiūti. Mes 

norėtume padaryti tvenkinėlį, kur galėtume pagir
dyti gyvulius, bet negalime, kol nepertiesime dviejų 
rąstų. Gal tamsta leisi mums paimti arklius kelioms 
minutėms rąstams padėti.

-- Jūs kartais nenorite maudyklės pasidaryti, tiesa?
— paklausė Raftenas, linksmai akimis subliksėdamas.

— Galėtume tvenkinį ir maudykle panaudoti, — 
atsakė Yanas ir paraudo.

— Man rodos, kad per Yano lūpas dabar kal
bėjo Samas, — pridūrė Raftenas, gudriai susivokda
mas padėtyje. — Aš pats pasižiūrėsiu.

Atėjęs į stovyklą, jis paklausė: „Na, kur norite 
pasistatyti tvenkinį? Čia ? Ta vieta netinka Ji siaura, 
bet per abudu galus bėgtų vanduo, kad, jūs dar jo 
ir visai maža sulaikytumėte. Ana ten geresnė vieta, 
nors ji ir yra kiek platesnė. Ten būtų galima pada
ryti visai gerą tvenkinį. Kur jūsų rąstai? Ten? Ką
— mano džiovinama medžiaga? Jos negausite. Šie 
rąstai bus staktai naujajai daržinei, o anie šulai var
tams. Šit, šituos du galėsite pasiimti. Aš atsiųsiu ar
klius, bet žiūrėkite, nemėginkite nudžiauti mano 
džiovinamos medžiagos, nes kitaip klius jums.

Su tikru Raf- 
teno greitumu buvo 
atsiųsti sunkūs dar
biniai arkliai, abu
du dideli rąstai bu
vo pertiest ir padėti 
taip, kaip Yanas 
paprašė (su keturių 
pėdų tarpu užtvan
kos viršuj).

Dabar berniu
kai sukalė po eilę 
pagalių prie abiejų 
rąstų iš vidaus pu
sės ir sudarė lyg 
dėžę. Paskui jie 
ėmė versti į ją 
molį ir akmenis. 
Jie kasė ir pildė 
dėžė lygmeną. Mo
lio buvo labai ma
ža ir darbas ėjo iš 
lėto; vanduo, žino

ma, kildamas drauge su siena, sunkino jų darbą. Bet 
netrukus Yanas tarė:

Išvertė \ikt. Kamantauskus.

B. d.

Ii
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John Lewis.

Kaip vesti skiltį?
V SKYRIUS.

Ką daryti su „apsileidėliais“ ?
1. Kaltė, gal būt, jūsų pusėje.

Jūsų pamokymai yra, gal būt, per monotoniški ir nuobo
dus. Taisykitės.

Gal skautai neturi progos gyviau pasireikšti. Organizuo
kit linksmų žaidimų, triukšmingų „šurumbūrum“, teišranda 
skautai skilčiai šukių ir teprisišaukia kiek nori.

Gal but nėra nei žaidimų nei konkursų?
Gal but jus esat prieš vaiką, kuris reikalauja būti supras

tas? Pasistenkit diskrečių stebėjimu susekti tai, ko nepagaunate. 
Nueikit pas „apsileidėlio“ tėvus — gal būt ten jūs sužinosite, 
kodėl jums nesiseka.

Prieš griebdamiesi griežtesnių priemonių, paprašykit vieną 
savo gerųjų skautų tapti jūsų apsileidėlio bičiuliu ir jo neap
leisti per vieną antrą mėnesį, nors jis ir yra prastas.

Jei nė vienas šių vaistų nepadeda,

2. Kaltė yra, gal būt, „apsileidėlio“ pusėje.
Yra du apsileidėlio ir skiltį apsunkinančio skauto tipai. 

’Vienas, kuris apleidžia sueigas, tingus, kuris nenori dirbti; ir 
kitas tipas — gyvas ir nepastovus, kuris galėtų dirbti ir viską 
greit pramoktų, jei to norėtų, bet, kuris, paprastai, išeikvoja 
visą savo energiją ir protą, krėsdamas tuščius šposus ir truk
dydamas kitiems.

Yra įvairių būdų vartoti taisant šiuodu atsitikimu.Pirmiausia 
reikia įsitikinti, kad tai tikrai skautas, o ne jūsų dėstymo me
todas yra taisytinas. Jei tikrai kaltas vaikas — mėginkit šiuos 
budus:

lo Didžiausias apsileidėlis kartais pasitaiso, jei jam pavedama 
kas nors atsakinga. Tiesa, tai atrodo gan rizikinga, bet tai 
pasiseka.

2° Duokit pasyviam skautui kokį nors įdomiausią ir labiau
siai patraukiantį darbą. Paveskit jam mokyti naujoką. Duokit 
jam rolę skilčių konkurse ir leiskit jam suprasti, kad nuo jo ir 
jo darbo pareina skilties pasisekimas. Susitvarkykit taip, kad 
geras skautas jam padėtų. Nebūkit su juo staiga per griežti.

3° Jei visa tai nepadeda, tada reikia imtis bausmių.
a) Jį perspėjus ir terminui išėjus, atimti nuo jo visas skau

tiškas teises vienam mėnesiui, pasikalbėkit su juo intimiah ir 
tėviškai, priminkit jam, kaip yra gražu būti skautu, ir suteikit 
jam dar progos pasitaisyti, pasikelti.

b) Jei ir po to jis nepasitaiso, laikykit savo žodį: pašalin- 
kit iš skilties. Tai atrodo nemalonu berniukui r, kadangi skau- 
tystės tikslas yra blogus berniukus perdirbti į gerus skautus 
jums visiškai su tuo berniuku nepasisekė. Bet tuo blogiau jam, 
geriau yra, kad jis praleido progą, kuri jam buvo suteikta, ne 
kaip matyti visą skiltį pasigadinus, nes vienas berniukas lengvai 
gali sugadinti visą skiltį.

Kada esat priversti ką nors bausti, visada laikykit savo 
žodį. Nesiskubinkit su nutarimu. Iš pradžių gerai apgalvokit, 
paskui tiksl ai vykdykit savo nutarimą. Te kiekvienas skautas, 
įstodamas į draugovę, žino sąlygas; duokit jam suprasti, kad 
jis jas prisiima sayo įstojimu. Dažnai griežta vieno skauto 
bausmė nuramina visą draugovę, ir jums niekad nereikės pra
dėti. Tesupranta visi, kad jums reik a rimto darbo, ir jūs ne
turėsite nesusipratmų.

Svarbiaus as dalykas norint pataisyti trukdantį k:tiems 
dirbti skau'ą, ta; atimti nuo jo pasiteis nimo galimumą. Tebūna 
skilties darbas įdomus ir viską apimąs. Te n eks nepas I e'<a 
nieko neveikdamas nei trumpiausią momentą. Turėkit tvaikraštį, 
fiksuojantį kiekvienos sekundės laiko naudojimą. Turėkit tiksliai 
paskirtą laiką tiek žalimams ir pasilinksm nimams, tiek darbui.

Tuoj įstojęs į skiltį naujokas privalo pratintis būti paklus
nus savo sk Itininku', ir skiltininkas neprivalo leisti nė ma
žiausios išimties š'ai taisyklei, kitaip jo autoritetas yra žuvęs.

Draugovės taisyklės, asmens švarumas, uniformos tvarkin
gumas, punktualumas, nario mokesčio (jei jis yra) reguliarus 
mokėjimas ir kiti geri papročiai, kurių jūs norite, kad laikytus 
skautai, lyg ai kaip ir absol uti disciplina, visa tai gali būti pa
siekta, jei jūs to griežtai reikalausite nuo pirmo naujoko Įstoji
mo į skiltį momento. Jeigu skiltininkas užmerkia akis į vieną 
ar kitą nusižengimą, vienintelis to rezultatas būna, kad apsi
leidimai pasikartos daug dažniau ir disciplina smuks.

Draugininkas gali turėti progos parodyti >kiltims, kad ir 
skiltininkas privalo jo klausytu Jei pasitaiko aiškaus nepaklus
numo atsitikimas — jis turi būti perduotas dr-vės garbės teis
mui ir kaltininkas turi būti prašalintas.

Panašus griežtas žingsnis parodys skautui, kad su skilti- 
ninku reikia elgtis rimtai.

Yra labai sunku reformuoti prastą skiltį ar prastą drau
govę. Dalyką pataisyti gali tik naujas draugininkas arba naujas 
skiltininkas, kuris iš pradžios reikalautų iš skautų griež
tai įstatų laikytis.

Svarbu yra pradėti iš naujo tik su labai nedideliu ir labai 
gerų skautų skaičium. Reorganizuodami* kokį vienetą, 
pradėkit atleidę maždaug visus senus narius- Ir po to, kai 
turėsite tik kelis gerus, disciplinuotus ir lojalius skautus, 
pradėkit priiminėti ir menkesnį elementą, tačiau tik po vieną 
iš karto- Kitų pavyzdys juos pamažu perdirbs. Jei jūs priimsite 
2 ar 3 naujokus išsyk, tikroji skautiška nuotaika ir bendrai 
atrastas (dr-vės) skilties tvarkingumas vėl sumažės. Naujai įstoję 
sugadins visą grupę ir sulaužys visumos vienybę ir ištikimybę.

Kada vienas skautas įstoja į skiltį, paimkit iš jo pasiža
dėjimą būti ištikimu skilčiai ir skiltininkui. Šis pasižadėjimas 
turėtų šiuo tuo skirtis nuo duodamo įžodžio stojant į draugovę.

Kada skautai gerai žino savo laipsnių programas, jie gali 
žaisti, ar kambaryje ar lauke, daug įvairiausių skautiškų 
žaidimų, kur jie gali pasinaudoti savo įgytomis žiniomis.

Geras žaidimas mazgams pramokti yra, davus kiekvienam 
žaidėjų po virvutę, pradėti pasakoti kokią istoriją (apie gelbė
jimą, pavyzdž ui), į kurios tekstą įeitų įvairiausi mazgai. Kaip 
tik skiltininkas (draugininkas) savo pasakojime paminėjo mazgą, 
tas mazgas privalo būti žaidėjų surištas.

Jei skautiškumas yra gerai dėstomas praktišku būdu, jei 
jis yra paįvairintas žaidimais ir konkursais, apsileidimų būti ne
gali. Jei tai atsitiktų, reikia griežtai bausti.

3. Laiko ribos.
Kiekvienam skautui reikia nustatyti laiką, per kurį jis pri

valo išlaikyti egzaminus į įvairius patyr. laipsnius. Tas laikas 
bus ilgesnis vieniems ir trumpesnis kitiems. Jeigu skautas, savo 
tinginiavimo dėka, neišlaiko egzamino, jo negalima toliau leisti 
į jokias skilties sueigas, išskiriant specialiai jam skirtas pamokas. 
Geroje draugovėje tai reiškia, kad jam nebus leidžiama ateiti 
nei į dr-vės šventę, nei dalyvauti dr-vės iškyloje ar ekskursi
joje, nei kitose sueigose. Jei jis pakartotinai neišlaiko egzami
nų, atleiskit jį iš skilties. Tas mus priveda panagrinėti „apsi
leidėlių“ klausimą.

VI SKYRIUS
Žaidimai.

Žaidimai, pasilinksminimai, įvairūs organizuoti „šurum — 
būrum“, tai geros skautystės paslaptis.

Sausos instrukcijos ir pamokymai greitu laiku darosi įky
rūs, pasiutusiai nuobodūs, monotoniški. Tai veda prie fatalių 
rezultatų: apsnūdimo ir tinginystės užsiėmimuose. Norint tu
rėti geros nuotaikos, tvarkos ir kad berniukai greit galėtų pra
mokti dėstomų skautiškų dalykų, reikia dėstyti su žaidimų pa
galba. Būtinai įmaišykit žaidimų į sueigų programas.

Teisė triukšmingai pasireikšti yra kiekvieno berniuko 
privi egija. Jei jūs reikalausite, kad berniukas būtų visada ra
mus ir tylus, jis kels triukšmą kaip tik tuo momentu, kada to 
daryti negalima.

Taigi kiekvienoje sueigoje rezervuokit laiko patriukšmauti. 
Tai padarę, jūs galėsite griežčiau reikalauti disciplinos per vi
są likusį laiką Geri yra visiems žinomi dalykai, kaip gaidžių 
muštynės, stūmimas iš rato ir t.p. Raudonodžių indėnų lauki
niai šokiai su riksmais ir būgno mušimu irgi puikiai tinka.

Pagaliau jeigu jūs patys nežinote, ką pasiūlyti savo skau
tams, pakanka jiems pasakyti, kad per 5 minutes jie gali pa
reikšti savo energiją, kokiu tik nori būdu — tą būdą jie ras, 
būkit ramūs.

Po komandos „ramiai“ padarykit pora minučių rikiuotės, 
kad skautai visiškai atauštų ir nusiramintų, ir grįžkite į darbą. 
Nepamirškit, kad po komandos „ramiai“ reikia geležine ranka 
reikalauti disciplinos.

Kiekvienas skiltininkas privalo turėti žaidimų sąrašą —• 
nebūtinai skautiškų — kuriuos jie žaistų su savo skautais per 
tas 5 minutes, kurios yra tarp užsiėmimo rimtesnių dalių (arba 
prieš sueigos pradžią, kada dar ne visi skautai susirinkę). 
Reikia ilgoko žaidimų sąrašo. Gera yra dažnai žaidimus keisti. 
Iš tikrųjų, žaidimų kiekvienas skiltininkų žino daug, tačiau, ne
turint sąrašo, kartais jie neateina į galvą. Gimnazijoje žai
džiami per gimnastikos pamokas kambario ar lauko žaidimai 
tinka. („Skautų Aidas“ irgi kiekviename numeryje duoda naujų 
žaidimų — pasinaudokit jais).

Negalime praleisti užsiėmimo, kuriame nebūtų vieno tik
rai linksmo ir įdomaus žaidimo. Nes kaip tik tas palaiko su
sidomėjimą ir gerą nuotaiką, duoda energijos darbui ir padaro 
tai, kad skautai po to entuziastiškai imasi darbo. Draugovė, 
kuri žaidžia dažnai ir žaidžia linksmai, dirba gerai ir dirba 
daug. Tai draugovė, kurią myli jos nariai.
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Dainos ir pasakojimai.
Yra draugovės, kurios pašvenčia specialius vakarus dai

noms ir pasakojimams. Yra, gal būt, geriau jiems duoti tru
putį vietos kiekvienoje sueigoje.

Galima stebėtis matant, kad yra labai nedaug dainų, ku
rias skautai mokėtų nuo pradžios iki galo. Net lupiausiai pa- 
p itusių dainelių skautai dažnai žino tik pradžią. Paprasčiau
sias dalykas tai pirkti skautiškų dainų knygutę (gaila, kad Lie
tuvos skautai dar tokių neturi! Vert.) su gaidomis. Šalia šio 
specialaus dainų rinkinio turėkite dar savo skilties rinkinėlį, 
kurį jūs patys užpildysite įrašydami į jį savo skilties mėgia
miausias daineles ir jų melodijas. Gerai yra, jei jūsų draugo
vėje yra skautų, sugebančių rimuoti. Jie patys galėtų sudėti 
dainelių žinomomis melodijomis.

Skilties dainų vakarą yra daug lengviau vesti nekaip vi
sos draugovės dainų vakarą. Reikia daryti laikas nuo laiko 
panašių vakarų. Te atneša kiekvienas sau buterbrodų ir, su
sirinkę ar atvirame ore aplink laužą, ar savo bute, pavalgę — 
dainuokit Yra nedrąsių skautų, kurie negalėtų išsižioti visos 
draugovės akivaizdoje, tačiau tokie beveik visada išdrįsta dai
nuoti skilties sueigoje. Paraginkit skautus įsigyti pučiamų 
armonikų, kurie beveik nieko nekaštuoja. Gerai vartojami 
šie instrumentai gali padėti gauti muzikano specialybę ir jie 
yra nepamainomi skilties iškilose. Pravartu yra mokytis 
naujų dainelių jas dažniau kartojant.

Pasakojimai. Kai kurie skautai gali labai įdomiai pasa
koti ir tuo būdu įdėti kiek įvairumo į skilties užsiėmimus 
Tačiau yra gera kartais kviesti pašalinių asmenų, kurie turi 
papasakoti įdomių ir naudingų gyvenimo prityrimų. Keliautojų 
ir misijonierių pasakojimai gali parodyti skautystės pritaikymą 
tikrame gyvenime. Tau duos naujo akstino skilties (draugo
vės) darbui.

Skiltininkai gali, irgi, skaityti savo skilčiai kokią įdomią 
knygą, po vieną skyriuką kas savaitę.

Žaidimai atvirame ore.
Sunki tema, kuri pati viena reikalauja atskiros knygos. 

Dažniausiai žaidimai yra prastai žaidžiami, tačiau, gerai vedami, jie 
puikiai lavina. Norėdami pramokti gerai žaisti, pradėkit prak
tikuoti paprastus žaidimus iš „Šefo“ knygos („Scouting for 
boys“).

Tik po to imkitės didelių sudėtingų žaidimų.

VII SKYRIUS

Salė.
Vienas svarbiausių dalykų sėkmingajai skautystei yra 

kiekvienai skilčiai turėti savo būstą. Tas būstas gali būti kuo 
menkiausias, kuo prasčiausias, nesvarbu, svarbu, kad tai būtų 
išimtinai skilties kampas, vien tik skilties žinioje ir priežiūroje. 
Skilčiai turėti būstą yra daug svarbiau negu draugovei.

Draugovė gyvuoja gerai, jei gerai gyvuos skiltys, iš kurių 
ji susideda, ir nėra nieko svarbesnio skilčiai, kaip turėti savo 
kampą. Kaip tą pasiekti? Senas sandėlis, apleista daržinėlė, 
malkinė, negyvenamoji „salka“, visa tai gali jums tikti. Reikia 
gauti šeimininko sutikimą tomis patalpomis pasinaudoti. Pa
rašykit porą mandagių žodžių a t gero popieriaus (pasirūpin
kit parašyti gražiai ir be klaidų) pranešdami šeimininkui, kad 
kitą dieną tokią valandą jus norite pas jį ateiti šiuo reikalu. 
Kitą dieną ateikit pas šeimininką p Ina, švaria ir tvarkinga 
uniforma ir paprašykit leidimo naudotis norima patalpa. Pa- 
siulykit, jeigu galite, nedidelį atlyginimą.

Gavus patalpą, ją reikia laikyti absoliučioje tvarkoje. Ten 
nuolat turi būti šepetys, vandens ir muilo. Būsią reikia iš 
pagrindų kas savaitę išvalyti.

Atitinkamai skilčiai pavadinkit savo būstinę lapinų urvas, 
sakalų lizdas, ir t. t. Ant sienos reikia didelio skilties gyvulio 
paveikslo, Baden—Powel’io fotografijos ir keleto gerų skautiš
kų paveikslų reprodukcijų (pav. „Skautų stovykla“ arba „Šv. 
Jurgio dieną“, „Skautų Aido“ leidinių. Vert.). Reikia vengti 
prastų paveikslų ir p ešinių savo būsto sienose.

Pakabinkit ant sienų didelius lakštus su gražiai nupieš
tais skautų sutartiniais mazgais, Morsės signalizuote ir 
pan aš.

Iš paprastų dėžių ir lentų jūs galit lengvai pasidarvti spin
tą ir kėdžių bei suolų ir ant įkaltų sienos vinių pakabinti savo 
skautiškus įrankius.

Paskelbkit griežtų taisyklių dėl švaros.
Nepakanka tik paskelbti: reikia taisyklių prisilaikyti.
Jei skiltis neturi atskiro būsto, reikia, kad ji turėtų nors 

bendro draugovės kambario kampą. Tuo atsitikimu pasiskirsto 
eile tvarkai ir švarai palaikyti ir kiekviena iš jų naudojasi sale 
tam tikrą savaitės dieną ar vakarą.

Ten, kur tai yra galima, reikia, kad būsto dalis būtų ati
daryta kas vakarą kaipo klubas. Vienintelė taisyklė reikalinga: 

„Tam, kas kliudys kitiems, įėjimas į klubą bus uždraustas 
3 mėnesiams. Skiltininko nutarimas yra be apeliacijos". No
rint būti tikriems, kad turėsit gerą tvarką, reikia negailestingai 
reikalauti taisyklės pildymo. Nereikia silpnybės. Vienas baus
mės pavyzdys parodys skilčiai, kad jos skiltininkas yra pasi
ryžęs ją laikyti kieta ranka ir taisyklės bus prisilaikoma.

Skilties kampas bendroje draugovės salėje.

Skautų būsiąs y a centras, kur jie visi renkasi skautiš
koms pamokoms, žaidimams, dainoms ir pašnekesiams, o 
taip pat ir tam, kad pasilinksmintų ir paišdykautų. Tai čia 
turi būti skilties ar draugovės bibl oteka, kurioje būtina turėti 
bent vieną „Skautystės“ egzemp iorių. Niekas niekad neturi 
teisės šį egzempliorių iš salės išnešti.

Skilties būstas, kad jis yra ir menkiausias, nepaprastai 
sustiprina skilties vienybės jausmą. Tai daug aus a tas „pas 
save“ daro iš skilties skautų tikrus gerus bičiulius. Tai cent
ras, kuris juos visus pr.traukia ir sulaiko kartu. Tai duoda 
vadui nuolatinės savo berniukų kontrolės gd mybės. Tai I - 
v.na sk Iries atsakingumą.

Tai žaidimai ir malon a praleistos savo būste valandos 
padaro draugovę patraukiančią ir brangią savo nariams. Ber
niuku jaučia reikalo g upuot s būriais, tai natūralus instinktas, 
kur s nėra blogas. Kad skautas mylėtų savo draugovę, re kia 
kad joje viešpatautų tikroji skautiška nuotaika.

Darbas, ir tai rimtas d irbąs yra galimas draugovėje, kuri 
turi savo patraukimų, bet da b s be pramogos, kurią duoda 
bustas ir žaidimai, greit aptuštins jūsų d'augovę ir ją prives 
prie žlugimo. Galingiaus as ginklas, kurį turi skautininkas 
(draugininkas) ir skiltininkai vanoti apsileidėliams ir tvarkos 
ardytojams, tai uždraudimas jiems dalyvauti pramogose, žaidi
muose ir bendrai linksmoje dalyje. Tai teisinga ir natūrali 
bausmė: kas nedirba tenežiidžia. Skiltininkas tokiu atsitikimu 
privalo būti labai griežtas ir pastovus po perspėjimo pašalinti 
skautą nuo pramogų ir žaidimų. Kartoju dar sykį: Teisinga 
ir griežta bausmė iš pat pradžios parodys berniukams, kad tai 
rimta ir, dažniausiai, pirmos bausmės pakaks.

(B. d.).

II laipsnio programos paaiškinimai
Aitvare 1,50 lit.

ir viskas stovyklai.
V. Macijauskui, Mickevičiaus g. 11?.
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iškilai, ilgesnei kaip 2 dienos, skirti pa
stovius virėjus, pastovius malkų ir van
dens nešėjus ir t. t. Kiekvieną dieną, jei 
iškila ilgesnė, kaip 2 dienos, turi būti ki
ti virėjai, kiti malkų nešėjai ir t. t. Vie
nadienėse ir dvidienėse iškilose kiek
vieną iškilą turi būti nauji virėjai, mai
sto rūpintojai, vandens nešėjai ir t. t., 
Iškilose kiekvienas skautas turi išmokti 
visų pasitaikančių darbų, turi atlikti 
visas pareigas. Todėl kiekvieną dieną ar 
iškilą ir reikia keistis darbais. Tik šiuo 
keliu galima ateičiai paruošti tinkamų 
skiltininkų ir vadų. Kaip geriausia ir tik-

Sktn. K. Avižonis.

Išmokime iškilauti ir iškilaukime!
Kaip ruošti įdomias ir naudingas iškilas.

Rengiantis iškilai, reikia iš anksto 
apskaičiuoti visas išlaidas, gelžkelio, že
mėlapių, indų, maisto ir kitas, ir apie tai 
pranešti skautams. Geriau nustatyti kai
nas kiek didesnes, turint galvoje visokius 
netikėtumus, iš anksto surinku pinigus, 
o jei kiek liks, kiekvienam grąžinti iškilai 
pasibaigus. Prie didžiųjų iškilų išlaidų 
padengimo turėtų prisidėti skilčių ir drau
govių kasos. Keliaujant visos išlaidos 
turi būti smulkiai surašomos.

Be gerų žemėlapių nepadarysite vy
kusios iškilos. Geriausiai tinka vokiečių 
generalinio štabo smulkūs žemėlapiai 
1 : 100.000 maštabe (galima gauti Vokie
čių knygyne, Kaune, Laisvės ai.). Jais 
naudojantis galima visur keliauti. Tačiau 
ir geriausi žemėlapiai nieko nepadės, jei 
nemokėsime jų skaityti. Kas skautų dar 
nemoka skaityti, turi išmokti, nes pirma
jam laipsniui vistiek reikės išmokti. Pri
tyrę skautai iš žemėlapio kur kas daugiau 
gali išskaityti, negu kad šiaip net 1-mo 
laipsnio skautai mano. Kiekvienas skau
tas turėtų bent savo apylinkės tokius 
smulkus žemėlapius turėti ir iškilose 
stropiai jais naudotis ir tuo būdu lavintis 
juos skaityti. Jei visoj skiltyj tebūtų tik 
vienas žemėlapis tos vietos, kur iškilau- 
jama, tai skiltininkas iškilos metu turi 
duoti kiekvienam skautui bent pasižiūrėti 
jį ir surasti nueitą kelią, bet dar geriau, 
kad kiekvienas skautas paeiliui pasiėmęs 
jį vestų visus kitus numatytu keliu, žino
ma, skiltininko prižiūrimas. Dėl vietos sto
kos negaliu čia kalbėti apie pačią žemėlapių 
skaitymo techniką ir topografijos ženklus, 
tai kiekvienas skiltininkas ar draugininkas 
paaiškins savo skautams. Keliaujant su 
žemėlapiu svarbiausia yra visada žinoti, 
kurioje vietoje esama, ir nustatyti žemė
lapyje tą vietą. Žiūrint į žemėlapį, v i- 
s a d a reikia jo šiaurinę dalį atkreipti į 
šiaurę. Pakelyje visada sekti visokius 
požymius, iš kurių galima būtų spręsti, 
kurioje vietose esama. Pav., einame tik 
perėję žemėlapyje pažymėtą kaimą; po 5 
minučjų prieiname dar vieną namuką; 
pasižiūrim į žemėlapį, — taip, jis yra; už 
700 metrų turi būti kryžkelė, taip, yra; 
dar už 300 metrų kelias pasisuka, lei
džiasi pakalnėn, kur turi būti upelis ir 
miškas; tikrai, taip ir yra.

Tik taip naudojantis žemėlapiu, beveik 
visai negalima nukrypti nuo užsibrėžtojo 
kelio. Jeigu kas nors tik kiek nebeati
tinka, tai dviguba atyda reikia sekti visus 
požymius. Nustatant kelio kryptį, visada 
reikia_ įsidėmėti, kurion pusėn kelias veda. 
Jei jūsų kelias veda į pietus, o jūs be
eidami apie 12 valandą pastebėsite, kad 
saulė jums šviečia ne iš priešakio, bet 
iš kairės, reiškia, jūs nuklydot nuo kelio 
ir einat į vakarus. Nustatant žemėlapio 
šiaurinį šoną į šiaurę, visada reikia nau-

dotis kompasu, o jo neturint, šiaurę ga
lima surasti laikrodžiu ir iš įvairių gamtos 
požymių, ką iau kiekvienas II-jo laipsnio 
skautas gerai moka (tik ne teoretiškai 
išmokęs ir išlaikęs kvotimus!). Keliau
jant tiesiai p?r mišką be jokio kelio, 
lengviau galima iškrypti iš tikrojo kelio, 
bet tas vis tiek yra įdomiau ir geriau, 
negu keliauti plentais ir vieškeliais. Čia 
irgi iš įvairių požymių galima nustatyti 
žemėlapyje, kur esama. Jei jau visai pa
klydot, nereikia nusiminti ir karščiuotis: 
tik ramumas ir šaltumas vėl jus išves į 
tikrąjį kelią. Karščiuojantis dažnai pasi
taiko, kad vis ratu sukiesi, ir nekaip ne
gali išeiti iš tos pačios vietos. Šunies 
suloiimas, gaidžio sugiedojimas gali iš
vesti į tikrąjį kelią. Visai paklydus, rei
kia eiti kuria nors viena kryptimi ir visai 
nesisukinėti. Anksčiau ar vėliau išeisite 
iš m'ško, o tada nebesunku bus susirasti.

Darbo pasidalinimas iškilos metu. Ge
ram iškilos pavykimui beveik svarbiausia 
yra tinkamas darbo pasidalinimas. Jau 
buvo sakyta, kad viso darbo negalima už
mesti skiltininkui, jis turi būti labai tik
sliai ir planingai padalintas tarp visų 
skautų. Gerai susigyvenusio j skiltyje vi
sada atsiras savanorių, kurie rinks mal
kas, nešios vandenį, pirks maistą, virs, 
plaus ir t. t.

Ir jei ko niekas nenorėtų dirbti, tai 
tada tik skiltininkas paskiria. Tačiau to- 

yzdingų skilčių nedaug. Todėl vi 
anksto tenka pasidalinti darbu, 
iškiloje dirbs. Negera yra visai

slingiausia pasiskirstyti darbus, paaiškės 
iš žemiau dedamų lentelių.

Šitoks darbų pasidalinimas tinka '.r 
dežuruojančiai skilčiai stovykloj, norint, 
kad būtų tvarka ir pietūs niekad nepa
sivėluotų. Juo daugiau skautų iškilauja, 
tuo geriau galima pasidalinti darbu ir tuo 
mažiau kiekvienam jų tenka dirbti. Jei 
tik galima, kiekvienam darbui visada rei
kia skirti po d u skautu. Labai svarbu, 
yra, kam kokį darbą pavesti. Tokie du 
ar keli darbai, kurie turi būti vienu laiku 
atliekami, negali būti niekad paskiriami 
vienam ir tam pačiam skautui. Taip, no
rint, kad būtų tvarka ir kad pietūs visa
da savo laiku būtų išverdami, niekad 
nereikia paskirti tiems patiems 
skautams malkų rinkimo ir 
vandens nešimo. Taip pat tie 
darbai negali būti paskiriami 
maisto pirkėjams arba virė
jams. Kitaip, bus sugaištama labai daug 
laiko, kai tie patys skautai turės ir maisto, 
ir malkų, ir vandens parsinešti, ir valgyti 
virti. Vandens nešiotojams la
bai gera yra skirti ir indų plovimas, nes 
jie jau žino, kur vanduo gaunamas, par
sineš jo iš anksto užtenkamai ir taupys jį. 
Žinoma, jie plauna tik bendrus ir virtu
vės indus, o kitus indus kiekvienas skau
tas išsiplauna pats savo. Nakvynės ieško
tojai turi rūpintis ir tuo, kad nakvynės, 
sustojimo ir virtuvės vietos būtų švariai
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kių pav 
sada iš 
ką kas

Visu darbu reikia aiškiai pasiskirsty
ti dar prieš išeisiant iškilauti, kad kiek
vienas iš anksto žinotų, kas kam teks 
dirbti, ir paskui iškiloj nebesiginčytų, 
kam virti, kam indus plauti ir p. Jei iški
la yra kelių dienų ir kas dieną keičiama
si darbu, tai skiltininkas jau iš vakaro 
turi nurodyti, kam kas ryt reikės dirbti. 
Niekad nereikia du n e p r i t y r u-

I. Darbų pasiskirstymas 10 skautų skilčiai (be skiltininko):

Malkas 
rinkti

Virti
Vandenį 
nešti ir 
indus 
plauti

Nakvyne 
rūpintis 
ir švarą 
palaikyti

Maistą 
supirki

nėti

1-rrą d eną . . . A ir B C ir D E ir F G ir H 1 ir K

H-rą dieną . . . C ir D E ir F G ir H I ir K A ir B
Hl-čią dieną . . . E ir F G ir H | I ir K A ir B C ir D

ii t. t.

II. Darbų pasiskirstymas 6 skautų skilčiai (be skiltininko)-

Maistą su
pirkinėti ir 

virti

Malkas rink
ti, nakvyne 
rūpintis ir 
švarą pa

laikyti

Vandenį 
nešti ir indus 

plauti

|.nią dieną.................. A ir B C ir D E ir F
Il-rą dieną.................. C ir D E ir F A ir B
Hl-čią dieną.................. E ir F A ir B C ir D

ir t. t.
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MOKYTOJU
Dienynas. A- °

Gera gauja — pulkelis nei vie
nos dienos nebus vedama be jokių 
pažymėjimų, be dienyno. Ir neste
bėtina. Argi vadas gali atsiminti 
visa, kas kada buvo veikiama per 
sueigas, kokios dainos dainuota, 
koki žaidimai žaisti, kurie vilk, 
paukš, dažniau laimėdavo, kurie 
kiek minusų ar pliusų yra gavę ir 
t. t. O jei vadui dienynas ir nebū
tų reikalingas dėl jo geros atmin
ties, tai ar galima visą šį darbą 
palikt be jokio pėdsako kitiems 
ir sau! Dienynas mums padeda 
sistematingai ir nuosekliai vykdyti 
vilkiukų — paukštyčių programą ir 
padeda nustatyti atskirų narių pa
žangą. Tad sakau nėra gaujos — 
pulkelio nėra ir dienyno, bet jeigu 
yra gauja — pulkelis — turi būt ir 
dienynas.

Vilkiukų —paukštyčių gaujos ar 
pulkelio dienynas turi atitikti šiuos 
reikalavimus: 1) turi talpinti sa
vyje visą gaujos—pulkelio gyveni
mą: sueigas, iškilas, ir visus na
rius su jų gerais ir blogais pasižy
mėjimais ; 2) turi būt patogus var
toti sueigose ir 3) turi būt tokio di
dumo, kad užtektų bent 1 metams. 
Tad mums čia svarbu jo dydis ir jo 
sutvarkymas. Dėl dienyno išvirši
nės išvaizdos, manyčiau, kad mū
sų reikalavimus geriausia atitiktų 
paprastas, storas (60—70 lapų), 
lanksčiais aptaisais sąsiuvinis. 
Tokis sąsiuvinis labai patogu ir 
sueigon ir iškilon kur nors miške
liu paimti. Vadas įsikišo kišenėn 
ir bėda baigta. Įsigijimas tokio 
dienyno taipat nesudaro jokių ap
sunkinimų, nes jį gausit kiekvienoj

si u s ar du prityrusius skautus 
skirti tam pačiam darbui dirbti, bet, kiek 
tas galima, visada naujoką ar mažiau pri
tyrusi su daugiau prityrusiu.

Gera iškilos nuotaika ir geras pasise
kimas labiausiai ir priklauso tikslaus ir 
planingo darbo pasiskirstymo ir dar tik
slesnio jo įvykdymo. Tuo pačiu išvengia
ma didelės netvarkos ir daug laiko sutau
poma: per kelias minutes puodas gali jau 
ant ugnies stovėti, nes ir maisto, ir mal
kų, ir vandens jau bus pakankamai, ir 
pietų virimas neužsitęs nežmoniškai il
gai; taip pat per kelias minutes gali būti 
pastatyta ir nugriauta palapinė. Iš anksto 

nepasiskirsčius ar blogai pasiskirsčius 
■darbu, visada pasitaiko, kad skautai pir
ma visi bendrai pasistato virtuvę, tada 
pastebi, kad vandens nėra, lekia visi van
dens nešti, o tada pasigenda malkų, 
maisto ir t. t. Gerai pasiskirsčius, ir mai
stas, ir vanduo, ir malkos vienu metu 
plaukia j virtuvę, o virėjams belieka 
tik pasistatyti virtuvę ir tuoj pradėti vir
ti. Be to, visada' atpuola nemalonūs ra
ginimai, bėk tą, bėk tą padaryti, kai 
'visi iš anksto tiksliai žino, kas jiems da
ryti ir kiekvienas sąžiningai savo darbu

KAMPELIS.
V'
rašomų daiktų krautuvėj ar kny
gyne. Be to, jis ir kainuoja nebran
giai... Geriausiai tokius sąsiuvinius 
imti langučiais, tai grafuoti leng
viau ir yra galimybė tankiau ra
šyti, ypač pavardes, kuo sutaupo
ma ir laiko ir popierio.

Tai tiek dėl dienyno formos, 
bet svarbiau, žinoma, pats sutvar
kymas. Pirmame puslapy jo vidury 
darant maždaug šitokį užrašą:.... 
mokyklos vilkiukų gaujos ir pauk
štyčių pulkelio dienynas 193... me
tams. Antrame — trečiame pusla
piuos viršuje pratęsiat 2 linijas, 
kuriose padarot šias grafas: 1) Eil. 
Nr., 2) „Pavardė ir vardas“, 3) „ka
da gimė“, 4) „skyrius“, 5) „adre
sas“, 6) „kada įstojo“, 7) „išlaikė 
egzaminus“: a) I „žv,“, b) II „žv.“, 
c) „III žv.“, d) „IV žv.“, 8) „davė 
įžodį“ ir 9) „turi specialybes“.

Pav- Nr. 1.
7

a b 1 c d
9

1 2 3 4 5 6

Čia yra bendros žinios apie vi
sus Jūsų vilkiukus — paukštytes. 
Jeigu viename puslapy visų pavar
džių negalima sutalpinti, tokiu pat 
būdu grafuojant kitą lapą ir rašot 
toliau.

Palikus pora lapų tuščių, kad 
būtų kur rašyti, jei dar gauja — 
pulkelis daug padidėtų, maždaug 
nuo 8—9 puslap. žymite sueigų 
datas ir vilkiukų — paukštučių pa
sižymėjimo ženklus. Čia bus šitos 
grafos: 1) „Eil, Nr“, 2) „Pavardė ir 
vardas“, 3) „sueiga įvyko 1931 m, 
...m....d.“, 4) „sueiga įvyko 1931.,,,, 
m, d,“ ir taip toliau iki 10 grafai, 
kurioj daroma užrašas „Bendras 
laipsnis“.

rūpinasi. Tada ir nuotaika visų bus ge
ra, ir visiems „kaip iš pypkės" seksis.

Be šito mechaniško darbo pasiskirsty
mo tenka dar ir vadovaujamuoju darbu 
pasiskirstyti. Juo yra pasiskirstoma vi
sos iškilos laikui.

1. Skiltininkas: rūpinasi bendra tvar
ka, ieško kelio ir nakvynės, veda bendrą 
kasą;

2. Paskiltininkas: turi ir išdavinėja 
pinigus maistui, veda išlaidų knygutę; 
rūpinasi maistu;

3. Vyriausias skautas: dalina darbus, 
žiūri ir rūpinasi bendruoju turtu (puo
dais, palapinėmis ir t. t.).

Likusieji paeiliui veda dienyną, rūpi
nasi visiems papasakoti apie sutinkamus 
daiktus geografijos, gamtos, istorijos ir Ki
tais atžvilgiais kuo taip pat rūpinasi ir 
pirmieji trys.

Šituo vadovavimo darbo pasiskirstymu 
pasiekiama, kad visi padeda skiltininkui 
skiltininkas, iš savo pusės, supažindina 
skautus su vadovavimu iškiloms, prati
na visus prie savarankiškumo, parodo 
skautams, kad jie turi ne tiktai teises, 
bet ir pareigas.

(B. d.).

Pav. Nr. 2.

1 2 3456789 10

Antroj skilty surašoma vilkiukų
— paukštyčių pavardės, o kitose 
žymima kas nebuvo, pasivėlino ir 
pliusai arba minusai. Paskutinėj 
skilty išvedamas bendras pliusų ir 
minusų laipsnis. Vienas pliusas 
anuliuoja vieną minusą ir atvirkš
čiai. Kiekvienai sueigai užimama 
vis nauja skiltis, taip pat po skiltį 
užimama ir kitiems gaujos — pul
kelio įvykiams kaip tai: iškilai, 
įžodžiui, egzaminams, ir t. t. pažy
mėti. Ši vieta yra beveik svar
biausia, iš čia matyt kurie vilkiukai
— paukštutės punktualiai ir stro
piai laiko sueigas ir iš čia išveda
mas minusų skaičius prieš egzami
nus. Šios skiltys užima tiek pusla
pių kiek senas vilkas — lakštin
gala padaro sueigų ir kiek pas jį 
vilkiukų — paukštyčių.

Praleidus apie 20—30 lapų pa
žymėjimams, užimant vietą suei
gų die no tvarkėms užrašyti. 
Čia iš eilės, tvarkingai užrašinėjat, 
kas buvo jūsų sueigoj veikta. Tai 
yra lyg ir trumpas protokolas. Už
rašot, apie ką buvo kalbėta pašne
kesy, kokie darbeliai dirbta, žaidi
mai žaista, kas mokytasi iš rikiuo
tės, kokį mazgai ir t. t. Nėra reika
lo labai plačiai užrašinėti viso suei
gos darbo, nes tas ir daug laiko ati
ma užrašyti ir paskui sunkiau yra 
rasti ieškomą dalyką.

Gale dienyno vėl pora lapų pa
liekat gaujos — pulkelio 
veikimo chronologijai. 
Trumpai, tik nurodant data, pava
dinant patį įvykį ir suminint dien. 
pusi, kuriame yra to įvykio dieno
tvarkė, užrašoma visa, kas tik gau
joje — pulkelyje įvyko. Užrašai 
daromi maždaug taip:

1931 m. d. sueiga (žiūr. dien. 
pusi.),

193. m. d. Iškila į miškelį 
(žiūr. d, pusi.),

193. m. d. Aplankyta paroda 
(ž. d. pusi.),

193 m. d. Dalyvauta tunto 
šventėj ir t. t.

Tai štai ir visas dienynas ir jo 
vedimas. Kai kam gali pasirodyti 
kad šiam darbui reikia labai daug 
laiko pašvęsti, kiekvieną kartą ra
šinėti dienotvarkę, grafuoti, rašyti 
pavardes ir t. t. Senas vilk. — 
lakštingala turėdami kitų darbų 
gali dienyno vedimą pavesti savo 
padėjėjui, pavardes surašyti gali 
bet kuris iš vilkiukų — paukšty
čių, bet visai nevesti dienyno nega
lima, Gerai sutvarkytas dienynas 
geriausias vadui jo darbe padė
jėjas. i
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V. R. Zencick.

Nuotykis Arweby kalvoj.
Svetimšalio atvykimas.

Kartą, 1659 metais, po pietų Ta
das Bromlėjus stovėjo vakariniame 
Caldy Hill slėny žiūrėdamas i jūrą. 
Mirgančiose upių ir jūrų bangose 
plaukė burinis laivas. Jis staiga pa
sisuko žemyno link, nuleido didžią
sias bures ir plaukė artyn kranto. 
Akimirksny nuleido valtj ir stiprios 
rankos ją yrė į krantą. Vos valties 
dugnui pradėjus siekti smėlį, iš jos 
iššoko žmogus. Jis pastūmė valtį, 
kuri plaukė atgal.

Viskas buvo tokiu greitumu ir 
mitrumu atlikta, kad žmogus, kuris 
buvo paliktas ant kranto, toli nuėjo; 
o ta valtis buvo vėl įkelta laivan, 
burės ištiestos ir laivas plaukė į 
jūres.

Kada Tadas visą tą įdomiomis 
akimis sekė, išgirdo ginklų žvan
gėjimą ir sutartinę rikiuotę.

„Kariai“! sumurmėjo Tadas, „Ką 
gi jie čia veiks? Ar mums kas blo
go nutiko?“

Jis slinko į priedangą ir aky
liai dairėsi Tuo tarpu svetimšalis 
lipo į kalną. Jis dėvėjo buivolo odos 
švarką, plačią, nuleistu brylių, ke
purę ir avėjo aukštus sunkius ba
tus; su savim turėjo kariškus gink
lus.

„Jis, rodos, mūsiškis,“ galvojo Ta
das, „niekas kitas neturėjo atvykti 
čia slaptai.“

Kai svetimšalis praėjo, berniukas 
sekė paskui jį. Kada žmogus įėjo į 
mišką, dvi būtybės iššoko iš krūmų 
ir užstojo jam kelią, taikydamos 
ietis į io krūtinę.

Svetimšalis griebėsi už kardo ir 
traukėsi už medžio. Sužinojęs, kad 
trečiasis ietininkas grasina jam iš 
dešinės, suprato, kad toks pasiprie
šinimas buvo negalimas.

— Ko norite, mano ponai?—rei
kalavo jis, rodydamasis drąsiausiu, 
kiek galėdamas.

— Pamesk savo kardą,—jie trum 
pai atsakė.

— Ne, jei jūsų tikslas yra žu
dyti, tai aš mirsiu su kardu ran
koj.

—Atiduok jį, belaisvi, ir tavęs nie
kas nelies. Jei esi teisingas, nėra 
tau ko bijotis. Mes tik karaliaus prie
šai.

— Pasiduodu,—atsakė svetimšalis, 
atiduodamas savo ginklą.

—Ar man reikia tavo žodžio? — 
šnairavo vadas, su panieka mesda
mas kardą nuo šlaito.

—Aš niekam neduodu garbės žo
džio!

— Tvirtai pririškit jį prie to me

džio,—įsakė tų trijų vadas. Keži, tu 
būsi sargybinis; mes einam ieškoti 
kitų.

įsakymas buvo greitai įvykdytas; 
tada du ietininkai nužingsniavo, tre
čiasis netoli savo belaisvio žengė 
pirmyn ir atgal.

Tadas Bromlėjus, būdamas pasi
slėpęs, girdėjo ir matė kas ten dėjosi. 
Jis dėmesingai žiūrėjo į iškeliaujan
čius vyrus ir sargybinį. Ir štai ką 
sugalvojo. Atplėšė gabalą velėnos ir 
metė toli į krūmus. Sargybinis bu
driai apsižvalgė ir įtariamai žiūrėjo 
į krūmus; tada jis slinko ton pu
sėn, laikydamas ietį ir pasiruošęs 
pulti.

Tadas pakilo tuo momentu, kada 
sargybinis pranyko iš akių, ir slinko 
prie medžio, kur buvo pririštas be
laisvis. Prislinkęs šnabždėjo.

— Tamsta privalai tylėti.
Svetimšalis krūptelėjo, bet nieko 

nepratarė. Jis pajuto nukritus raiš
čius ir išgirdo raginantį balsą:

— Šiuo keliu!
Žmogus greitai pasinaudojo šiuo 

netikėtu išganymu. Jis sekė Tadą 
žemyn šlaito, stebėdamasis to įvy
kio greitumu. Pakelyie berniukas 
rado kažką blizgantį. Tai buvo sve
timšalio kardas.

— Teisybės dėliai, tu iš tikrųjų esi 
draugas, — tarė žmogus, dėdamas 
kardą į makštis.

—Jei patinka šis kardas, bus ir ki
tas jo vietoj.

Jie praėjo už kalvos pasitraukė 
kiek į priedangą ir pažiūrėjo atgal. 
Judanti būtybė buvo atvaizduota 
šešėliu: ponas Keži ieškojo savo 
belaisvio.

Dabar jie buvo priešingoj šlaito 
pusėj ir visu greitumu slinko žie
mių rytų link, bet staiga svetimša
lis suklupo, sudejavo ir pargriuvo 
ant žemės.

— Šis bus trečiasis nepasiseki
mas, sumurmėjo jis,—aš prieš ke
lias savaites išsinarinau koją ir da
bar maniau jau ją išgijus. Deja! 
įkišau koją į duobelę ir nelaimė vėl 
atsinaujino

— Greasby upelis yra ten,—šaukė 
berniukas.—Gali ten nusiplauti

—Štai kur sumanumas,—linkterėjo 
švetimšalis, stengdamasis atsikelti. 
Aš nušliaušiu ten. Štai, kairėj matau 
namą.

—Frankby karčiama,—pasakė jam 
Tadas — Aš įsitikinęs, kad ten ka
rių yra.

— Tai ta vieta ne man.
Jie pasiekė upelį, ir svetimšalis 

atsisėdo ant kranto ir plovė savo 
sužeistą koją.

—Aš nemaniau, kad ietininkai būtų 
čionai, — prabilo jis pagaliau.
—Bus daug vargo pėsčiomis, pone.

— Aš taip maniau; per vėlai. 
Klausyk, vaike! Kodėl Tamsta man. 
tokį kilnų patarnavimą padarei?

— Aš Tamstą laikiau draugu.
— Kieno?
— Karaliaus.
— Kaip tai?
— Tada, kai Tamstą atgabeno į 

krantą.
— Na! Tamsta tai pastebėjai? 

Gal būt ietininkai taip pat pastebė
jo, nusišypsojo svetimšalis. — Tai 
Tamsta karaliaus šalininkas?

— Tamsta sakai tiesą.
— Ar suteiktume! jam savo pa

tarnavimą?
— Tikrai.
— Gerai, sutarta! Mano kojai kiek 

geriau, bet reikalauja poilsio. Aš 
galiu jumis pasitikėti, vadinuos Her- 
sonas. O jūs ? ....

— Tadas Bromlėjus.
— Landecano Bromlėjus?
— Kapitonas Bromlėjus yra ma

no tėvas.
— Ir tikrai malonu, aš labai pa

tenkintas sutikęs Tamstą, ponas 
Bromlėjau. Tamsta tėvą pažįstu kaino 
ištikimą džentelmeną. Klausyk! 
Aš nešuos laišką, kurį reikia šiąnakt 
įteikti ponui Jasperui Egertonui. Aš 
manau, kad galiu pasitikėti šiuo ta
vo patarnavimu. Ką Tamsta pasa
kysi?

— Tai bus sąžiningai atlikta.
— Paimk savo peilį, kuriuo ma

no raiščius nupjovei. Atplėšk mano 
kairiojo bato kulnį. Laiškas paslėp
tas tenai.

Tadas skubinosi išpildyti jo pra
šymą. Kai atplėšė viršutinį odos 
sluoksnį, pastebėjo, kad bato kulnis 
buvo kiauras, ir iš vidaus ištraukė 
švarų sulenktą popierį.

— Tamsta jį turi Gerai saugok. 
Tamsta privalai laišką įteikti pačiam 
ponui Jasperui — niekam kitam.

— Tai bus atlikta.
— Ar turi arti draugų? Atsiųsk 

man ištikimos pagalbos ir turėsi 
man toliau patarnauti; bet negaišk. 
Aš gulėsiu čia visą naktį taip, kad 
laiškas tikrai laiku pasieks poną. 
Jasper.

— Anas pakilimas yra Arwely 
kalva—rodydamas sakė berniukas. 
Kiek toliau rasi Arwe upelį. Aš nu
siųsiu ištikimą draugą apžiūrėti jus 
ten. Visą kelią gera priedanga tave 
dengs.

Kaip tik svetimšalis pasiliko vie
nas, pasitaisė kulnį akmeniu, užsi
movė batą ir atsikėlė. Jis perėjo 
upelj ir atsargiai nušlubavo pirmyn. 
Ilgas laikas praėjo, kol jis nuėjo 
mylią ir pusę nelygios žemės ir 
pamatė Arwe upelį prieš save. (B.d.)
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ŽAIBIMAI.
Pabėgėlis.

Tai skilties žaidimas.
Kiekvienas skautas turi ant nugaros 

špilkute prisegtą balto kartono lapelį su 
aiškiai užrašytu numeriu.

Vienas skilties skautų yra parinktas 
„pabėgėliu“, likusieji jį gcudo.

„Pabėgėlis“ išbėga 10 minučių anks
čiau už savo persekiotojus. Prie jo ba
tų padų yra kas nors pririšta, kas paliktų 
žemėje aiškius pėdsakus. Likusioji skil
ties dalis leidžias jo ieškoti.

Kai tik vienas persekiotojų prisiartina 
prie „pabėgėlio“ taip, kad gali išskaityti 
jo numerį — „pabėgėlis“ yra pagautas. 
Tačiau, jeigu „pabėgėlis“ pirmas išskai
tys numerį kokio nors savo persekioto
jų, šis paskutinis turi apleisti žaidimą.

Tas, kas mato numerį turi jį balsiai 
perskaityti ir tuo parodyti priešininkui, 
kad jis turi pasitraukti iš žaidimo.

„Pabėgėliu“ reikia parinkti sumanų 
berniuką, nes jis turi ne tik pabėgti nuo 
6 persekiotojų, bet taip pat pasistengti 
pagauti priešininką.

(Iš Baden Powell'io 
žaidimų rinkinio).

Pagaukit uodegą.
Skautai pasidalija dviem lygiom gru

pėm ir kiekvienas jų užkiša, tačiau ne
užriša, savo kaklaryšio galą užpakaly už 
diržo. Kiekvienas stengiasi atimti nuo 
priešininkų kuo daugiausia šių „uodegų“.

Skautas turi būti pratęs ir vikrus, kad 
galėtų apsukti savo priešą ir ištraukti jo 
„uodegą“ prieš jam pastebint.

Gali atsitikti, kad tuo momentu, kai 
skautas nori ištraukti priešo „uodegą“, 
jis pastebi, kad jojo paties uodega dingo. 
Gaila, bet jis turi palikti savo grobį ne
žiūrint į tai, kad jis buvo taip arti!

Laimi grupė, nutraukusi visų savo 
priešininkų „uodegas“.

(Iš Baden-Powell'io 
žaidimų rinkinio).

Tvirtovė.
Įrankių nereikia. Aikštėje braižoma 

„tvirtovė“ — didelis kvadratas ar ketur
kampis, jo didumas pareina nuo žaidėjų 
skaičiaus ir nuo aikštės pločio, bet vis- 
tiek „tvirtovė“ negali būti mažesnė 8\14 
metrų. Be to, pažymima dar du kvadra
tai ar keturkampiai, vienas pačioje tvir
tovėje, kitas aplink tvirtovę. Š:ų dviejų 
keturkampių šonai privalo eiti lygiagre
čiai su tvirtovės sienomis 2 metrų atstu
me nuo šių sienų.

2 m.

2 m.

gynėjų 
kalėjimas

vidaus riba 

tvirtovės siena 

išorinė riba.

Kiekviena komanda privalo turėti po 
kalėjimą — nedidelį kvadratą; vienas šių

Apie skautą Šliką ir tinginį smaką.
Karikatūros ir žodžiai Jono Martinaičio.

Ožkabarzdžių skautą Šliką 
Tinginys visai apniko. 
Tinginys^ tas, baisus smakas, 
Paskui Sliką visur seka!

Taip gyveno skautas Šlikas 
Nuo pasaulio atsilikęs, 
Ir tik Švento Jurgio dieną 
Atsivėrė jo blakstienos.

kvadratų yra tvirtovės centre (žiūr. brėž.). 
kitas kur nors nuošaliai nuo jos (brėži
nyje, neparodytas).

Žaidėjai pasidalija dviem lygiomis 
komandomis. Kiekviena iš jų pasirenka 
sau generolą. Generolas savo nuožiūra 
tvarko savo pavaldinius.

Viena komandų — tai tvirtovės įgu
la—gynėjai. Jie išsiskirsto po visą tvir
tovę prižiūrėdami, kad visos sienos būtų 
gerai apsaugotos.

Kita komanda turi tikslą užimti tvir
tovę ir savo generolo vedama, ruošiasi 
atakai. Ataka gali būti pravesta staigiu 
spaudimu vienoje vietoje, arba einant pa
mažu iš įvairių tvirtovės pusių. Takti
kos parinkimas priklauso generolui. Ko
va yra apribota paskirų priešininkų po
rų rištinėmis tarpe, kuris yra tarp vidaus 
ir išorinės tvirtovės ribų. Galima stum
ti, traukti, nešti savo priešininką tol, kol 
jis stovi ant kojų. Kova ant žemės 
arba priešininko traukimas jam pavirtus 
yra uždrausta- Kiekvienas žaidėjas, ku
rį teisingu būdu pernešė ar pertaukė per 
ribą (puoliką reikia įtraukti už vidaus 

Mūsų Šlikas žiūr' į knygą — 
Vietoj raidžių mato špygą. 
Tokios gražios dienos bėga, 
O mūs Šlikas saldžiai miega.

Jis pamatęs baisų žvėrį, 
Savo lazdą nusitvėrė. 
Ak, kad būtumėt jūs matę, 
Kaip jis baisų smaką badė!..

* *
*

Motina: Nu, Joneli, ko taip 
verki? Kas tau atsitiko?

Jonelis: Kodėl man neverkti?. 
Mokytojas toks piktas, toks žiau 
rus, mokytis verčia, o pats juokais 
užsiima. Jis vakar mums sakė kad 
keturi ir du bus šeši, o šiandien 
mums vėl sako kad p?nki ir vienas 
taip pat bus šeši.
ribos, gynėją už išorinės tvirtovės ribos) 
tampa belaisviu ir yra sod namas kalėji- 
man. Tuo budu jis išeina iš žaidimo.

Kovai laimėti viena komanda privalo 
paimti nelaisvėn visus savo priešininkus; 
tačiau, puolikai gali laimėti ir tada, kai 
vienam iš jų tarpo pasiseks pasiekti tvir
tovės kalėjimą, gynėjų nepaliestam (ki
taip jis pats tampa belaisviu ir sodina
mas į kalėjimą) Tas, kam pasisekė mi
nėtu būdu pasiekti tvirtovės kalėjimą, 
šaukia: „tvirtovė paimta!“ ir tada koman
dos, pasikeitusios vietomis, tęsia žaidimą.
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Gyvenimas pro
Ateina pavasaris ir vasara, — iškilų, stovyklų metas. Tu- 

lėsime progos daugiau būti gamtoje, daug naujų įspūdžių pa
tirti, naujų vaizdų pamatyti. Ir tai tokių vaizdų, kurie, gal, ne
bepasikartos. Praeis ilgesnis ar trumpesnis laiko tarpas ir jie 
išdils, išnyks iš atminties. O yra viena paprasta priemonė tokius 
vaizdus ir surištus su jais įspūdžius,prisiminimus ilgam laikui su
tūrėti, padaryti nenykstančius. Toji priemonė — fotografi- 
j a. Daug tiesos turi vokiečių foto pramonės mestas obalsis: 
„Wer photografhiert, hat mehr vom Leben!" Užtat jis yra toks 
patraukiantis ir žavįs.

Fotografavimas yra be galo įdomus, patraukiantis užsi
ėmimas, ir ne tik gera priemonė pasigaminti gražių vaizdelių, 
bet ir naudinga pramoga. Ji turi ir žymios auklėjančios reikš
mės, nes žadina gamtos pamėgimą, skatina technikos žinių įsi
gyti, pratina prie praktiškumo ir teikia kūrybinio džiaugsmo.

Paklausite — ar sunku pramokti fotografuoti? Ramia są
žine galima atsakyti, kad šiandien kiekvienas lengvai gali pa
siekti reikalingo techniško įgudimo, tereikia tik turėti kiek ge
resnis aparatas, vartoti gera medžiaga (plokštelės ir k.), imtis 
to darbo su pamėgimu ir noru ir turėti kiek reikalingų žinių, 
kurių rasite čion arba specialiuose leidiniuose.

Kitas klausimas paprastai būna šis — kiek kainuoja fo
tografijos aparatas? Kaina priklauso nuo aparato dydžio, pada
rymo rūšies, bet ypatingai nuo lęšių kokybės. Su pigiausiais 
aparatais galima padaryti gerų nuotraukų, tačiau kuo geresni 
ir stipresnės šviesos lęšiai (objektyvas), tuo daugiau yra progų 
aparatas pritaikyti, tuo mažiau jis priklauso nuo dienos šviesos 
nevienodumo.

Didelis panašumas tarp akies 
irfotogr. aparato. Akis yra lyg 

modelis fotogr. aparatui.
Taip gaunamas vaizdas foto aparato ka

meroje.

Labai dažnai techniški išradimai yra lyg pamėgdžiojimas 
to, kas yra gamtoje. Fotografijos aparatas taip pat turi gamtiš
ką modelį— akį. Foto aparatas — lygiai kaip akis — turi lęšį, 
kuriame persilaužęs vaizdas krinta į šviesai jautrią plokštelę 
(akyje — į tinklelį). Foto aparate tolinant ar artinant lęšį nuo 
plokštelės nustatomas tarp jų tinkamiausias atstumas, o akyje 
tą patį padaro susitraukdamas ar išsiplėsdamas akies obuolys. 
Tik akyje vaizdai vienas po kito pranyksta, užleisdami vietą 
naujiems, gi fotografijos vaizdas pasilieka šviesai jautrioje plokš
telėje — tą plokštelę palaikius tam tikrame skiedinyje vaizdas 
pasidaro matomas, o antrasis skiedinys (fiksiras) tą vaizdą pada- 

Plokštelių ir filminio aparato pjūvis. O—objektyvas, c—tvirta dėžutė kamerai 
sudėti, a—nuleidžiamas dėžutės viršelis, s—matinis stiklas, nustačius vaizdą 
j jo vietą įstatoma kasetė su plokštele, b—filminiame aparate filmos per vi- 

niojamos nuo apatinės į viršutinę špulę.

foto objektyvą!
ro nepranykstantį. Plokštelėje gauname vienaspalvį vaizdą to 
daikto, kurį „matė", pagavo aparato lęšis. Bet tas vaizdas turi 
tą ypatybę, kad šviesios ir tamsios vietos jame sukeistos. Pav. 
šviesus dangus plokštelėje išeis juodas, o tamsus medis — bal
tas ir p. Toks vaizdas vad. negatyvas.

Iš negatyvo galima gauti daug tikrų vaizdų (pozityvų). Tas 
„kopijavimas“ atliekamas visai paprastai — prie negatyvo pri
dedamas šviesai jautrus popieris, vienai akimirkai apšviečia
mas, paskiau, kaip ir plokštelė, praaiškinamas vienam skiedi
nyje ir fiksuojamas kitame.

Kad galėtume fotografuoti, reikia turėti aparatą, su
sidedantį iš šių dalių:

1. Kameros, aklinai uždarytos, viduje juodos, dėžutės {daž
nai sudedamos, kaip „armonika"). Kameron patekęs per lęšį 
vaizdas atsimuša užpakalinėje sienoje ir jei ten įstatysime 
matinį (pieninį) stiklą, tai galėsime tą vaizdą jame pamatyti 
ir tolindami arba artindami lęšį nustatysime vaizdą reikalingo 
ryškumo.

2. Objektyvas vaizdui pagauti. Jis yra kaip tik prieš 
plokštelę, ir fotografijoje paprastai vartojamas sudėtas iš kele- 
tos lęšių, kad vaizdas būtų ryškiausias ir tikriausias,

3. Kasetė — paplokščias, aklinai uždaromas ištraukiamu 
dangteliu futliaras jautriai plokštelei įstatyti.

4. Štatyvas (kojos) vartojamas aparatui pastatyti, kada ne
galima fotografuoti laikant aparatą rankoje.

Kaip fotografuoti. Aparatas pastatomas tam tikrame atstu
me nuo fotografuojamojo daikto, objektyvas atidaromas ir vaiz
das kiek galima ryškiau nustatomas matinio (pieni
nio) stiklo viduryje. Po to objektyvas uždaromas, matinis stiklas 
išimamas, į jo vietą įstatoma kasetė (į kurią pirmiau visai 
tamsioje patalpoje, tik silpnam raudonam žiburėliui šviečiant, 
buvo įdėta jautri plokštelė) ir ištraukiamas kasetės dangtelis. 
Plokštelės apšvietimas arba eksponavimas atliekamas 
trumpu objektyvo atidarymu ir uždarymu. Po to kasetė, 
atsargiai stumiant dangtelį, uždaroma. Pradedantiems ge
rai įsidėmėtina visų tų veiksmų eilė, būtent:

1. atidaryti objektyvas,
2. ryškus vaizdo nustatymas stikle,
3. uždaryti objektyvas,
4. įstatyti ir atidaryti kasetę,
5. nušviesti plokštelę trumpam atidarius objektyvą,
6. uždaryti kasetę ir išimti ją iš aparato.
Šviesos spinduliai, kurie buvo atmušę vaizdą matiniame 

stikle, paveikė ir bromo sidabro plokštelę, nors jokių akimi pa
stebimų pakeitimų joje nepaliko. Vaizdas plokštelėje dar ne
matomas, „paslėptas".

Filmpako kasetė ir įdedamas į ją filmpakas.

Lengvas su
dedamas šta
tyvas nedide
liems apara

tams.

Vartota kasetė atidaroma irgi visai tamsioje, tik raudona 
šviesa apšviestoje patalpoje, ir ten pat plokštelė apdirbama, 
būtent reikia:

1. padaryti vaizdą matomą, t. y. praaiškinti vaizdą ir
2. užtvirtinti arba fiksuoti gautą plokštelėje vaizdą, 

kad neišnyktų.
Šiam tikslui vartojami du ypatingi skiediniai — p r a aiš

ki n t o j a s (Entwickler) ir fiksavimo tynė.
Gautas plokštelėje vaizdas, kaip jau žinome, vad, nega

tyvas.
Plokštelės ir filmos. Nuotraukoms daryti vartojama stiklo 

plokštelė, kurios viena pusė padengta plonu bromo sidabro 
želatino sluogsniu, šviesiai geltonos spalvos. Šita emulsija
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yra labai jautri šviesai, nes šviesos spinduliai bromo sidabrą 
išskaido, tos vietos, kurios gavo stipresnės šviesos, pajuoduoja 
labiau už tas, kur pateko menkesnė šviesa, ir tuo būdu plokšte
lėje atsiranda vaizdas.

Tik raudona, nestipri, šviesa nesuspėja išskaidyti bro
mo sidabro, jei plokštelė neilgai toje šviesoje laikoma. Užtat tik 
raudona šviesa vartojama plokštelėms įdėti į kasetes ir 
eksponuotoms plokštelėms praaiškinti.

Plokštelės pardavinėjamos gerai supakuotos dėžutėse po 
12 (arba po 6) štukų, ir yra įvairaus dydžio, žiūrint aparato. 
Jos gaunamos visuose miesteliuose foto reikmenų parduotuvė
se. Plokštelių dėžutė 9X12 cm. dydžio 12 št. pas mus kainuoja 
3 lit., mažesnės plokštelės pigesnės, o didesnės — branges
nės. Nors gerai laikomos plokštelės gali pagulėti ilgesnį laiką, 
tačiau visai pasenusios vartojimui netinka.

Perkant plokšteles arba filmas nedidelis taupumas 
vengtinas, nes gali vesti į nuostolius. Geriau pirkti žinomų 
firmų gaminius ir saugotis pagulėjusių prekių, ypač filmų.

Paprastoms (ir momento) nuotraukoms vartojamos jautrios 
(Extrarapid) plokštelės, kurių jautrumas yra 15—18° Scheiner'io, 
Filmos, vidutiniškai, yra 15° Scheiner’io jautrumo. Pradedan
tiems patartina visą laiką vartoti vieną geros markės išmėgintą 
fabrikatą ir su juo apsiprasti.
Filmos tuo skiriasi nuo plokštelių, kad čia jautria bromo sidabro 
emulsija yra padengtas ne stiklas, bet plona lanksti celuloido 
juosta. Filmos yra žymiai lengvesnės už plokšteles ir užima 
mažiau vietos. Jos įstatomos ir išimamos iš aparato ir dienos 
šviesoje, tat nereikalingos tamsios patalpos, užtai ypatingai 
tinka kelionėje, stovykloje ir p. Bet filmos, ypač nesenos, ne- 
visur gaunamos pirkti, greičiau genda ir yra kiek brangesnės 
už plokšteles.

daiktai vienodai ryškiai atsimuša matiniame stikle. Židinio 
nuotolis prie kiekvieno objektyvo būna pažymėtas, paprastai 
taip: pav., F 10,5 (cm.). Nuo židinio nuotolio pareina vaizdo di
dumas — kuo tas nuotolis didesnis, tuo didesnė gali būti 
ir plokštelė.

Objektyvo židinio nuotolis yra 
nuotolis nuo objektyvo iki 

plokštelės.

Objektyvo šviesos stiprumas, yra 
objektyvo skersmens ir obj. atstu

mo nuo plokštelės santykis.

Filminis aparatas.

Objektyvo šviesos stiprumas priklauso nuo 
šviesos kiekio, kuris gali iš karto patekti į kamerą ati
darius objektyvą, ir nuo židinio nuotolio. Kuo didesnis yra 
objektyvo skersmuo santykyje su židinio nuotoliu, t. y., 
kuo mažiau kartų objektyvo skersmuo telpa židinio nuoto
lyje, tuo šviesiau atsimuša patekęs į kamerą vaizdas ir tuo 
greičiau šviesos spinduliai paveikia jautriąją plokštelę. Iš dvie
jų objektyvų, kurių židinio nuotoliai lygūs, stipresnis bus 
tas, kurio skersmuo didesnis. Priešingai, jei dviejų objektyvų 
skersmens yra lygūs, tai stiprenis, tas, kurio židinio nuo
tolis trumpesnis.

Kuo stipresnės šviesos objektyvas, tuo jis vertiįn- 
g e s n i s ir brangesnis, nes tuo lengviau net nepalankiose 
šviesos sąlygose dar galima daryti momento nuotraukų.

Objektyvo šviesos stiprumas visada yra pažymimas apa
rate, žiedą aplink objektyvą, ir į tą pažymėjimą reikia kreipti 
ypatingo dėmesio ir aparatą perkant. Žymint šviesos stiprumą 
objektyvo skersmuo imamas už vienetą ir pažymima, kiek 
kartų tasai skersmuo telpa židinio nuotolyje, pav. 1:6,3. Kuo 
mažesnis šis antrasis skaičius po dvitaškio, tuo stip
resnės šviesos objektyvas. Taip, pav,, objektyvas 1:3,5 yra 
stipresnis kaip 1:4,5, o tasai žymiai stipresnis už 1:6,3. Mė
gėjų fotografijai visai pakanka objektyvų 1:6,3 iki 1:4,5.

. Aparatas fotografuoti plokštelėmis 
ir filmpakais.

Filmos yra dviejų rūšių — filmpakai ir vynio
jamos i o s filmos (Rollfilm).

1. Filmpakas yra pluoštas paplokščiai gulinčių plonų ce
luloido filmų, kurios sudaro tam tikru būdu supakuoto voko tu
rinį, Filmpake yra vietos 12 nuotraukų, yra įvairaus dydžio — 
nuo 4,5X6 cm. iki 13X18 cm. Gali būti vartojamas su kiekvie
nu plokštelių aparatu, turint specialinę filmpako kasete.

2. Viniojamoji filmą (Rollfilm) yra ilgas plonas celuloi
do kaspinas, suviniotas špūlėje ir paprastai turįs vietos 6 nuo
traukoms. Šios filmos vartojamos su specialiu filmų aparatu, 
kuriame yra įrengimų špūlei įstatyti. Pati filmą yra priklijuota 
prie žymiai ilgesnės juodo popierio juostos, užtai suviniota špū
lėje yra visai apsaugota nuo šviesos, gali būti pakeisti — įdėta 
arba išimta iš aparato — ir dienos šviesoje. Tos filmos parduo
damos visokių dydžių — nuo 4X6,5 cm. iki 12,5X10 cm. Daž
niausiai, rodos, vartojama 6X9 cm. dydžio, ir tokia kainuoja apie 
3 litus.

Pradedantiems patartina pasirinkti ir vartoti plokšte- 
1 i ų aparatą, nes plokštelės yra lengviau praaiškinamos ir tau
pesnės, nes žymiai pigesnės už filmas. Didesnėms kelionėms 
arba iškiloms vartotinas filmpakas, kuris tinka, kaip mi
nėjome, tam pačiam plokštelių aparatui. Bet kas nori ypa
tingai paprastai ir patogiai fotografuoti, tam patartinas fil
minis aparatas ir viniojamos filmos.

Objektyvo savybės. Obj ektyvas yra svarbiausia 
aparato dalis, nuo jo rūšies pareina aparato gerumas ir kaina. 
Objektyvų yra labai įvairių, geriausi bus vadinami a n a stig
ma t a i, kurie sudaryti iš 3—6 lęšių kombinacijų ir ypatingai 
ryškiai ir tiksliai perduoda vaizdą į plokštelę.

Objektyvo židinio nuotolis yra atstumas nuo ob
jektyvo vidurio iki plokštelės paviršiaus, kai aparatas nusta
tytas begalybei (žymima ženklu cc ), t. y. kai toliau esantieji

Diafragma yra norimas ob
jektyvo skersmens sumažini

mas.
Vienas iš Zeiss’o 

anastigmatų.

Diafragma yra įrengimas norimai sumažinti objektyvo 
skersmenį, dalį jo uždengiant. Kuo mažesnis yra objektyvo 
skersmuo, tuo aštresnių bruožų išeina fotografuojamieji daiktai, 
tačiau tokioms nuotraukoms reikia ilgiau apšviesti plokštelę, 
reikia vad. didesnės ekspozicijos, išlaikymo.

Pradedantieji, paprastai, linkę imti permažą diafragmą. 
Užtai ypatingai momento nuotraukos blogiau pavyksta ir pra- 
aiškintos išeina be detalių. Tat, beveik visada tenka patarti 
fotografuoti bent su galimai didesne diafragma.

Ypač momento nuotraukoms objektyvas visai nema- 
žintinas arba bent labai nedaug.

Įtaisas objektyvui atidaryti (įjungtuvas, Verschluss) turi 
turėti mechanišką padalinimą įvairaus ilgumo momentams, 
t. y., be bet kurio ilgumo išlaikymo, turėtų būti dar išlaikymas 
pav., V2, V5, V25. V50, V100. 1/250 sek. daliai.

(Bus daugiau).

Kitas numeris išeis gegužės mėn. 15 d. 
Su šiuo numeriu metiniams prenumeratoriams siunčiamas 
„Skautų Aido“ nemokamas priedas — Lietuvos žemėlapis.
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Suk ratal
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas

Uždaviniai.
Užd. Nr. 52.

A'siuntė A. Labutis iš Šakių.

Perskaitykit stačiai:
1) Miškas, 2) plėšikas, 3) laivo dalis, 

4) prabangos daiktas, 5) vardas, 6) gėri
mas, 7) draugas, 8) naminis gyvulys.

Gulsčiai:
9) Metalas, 2) sprogstama medžiaga, 

10) plėšrus žvėris, 11) durims reikalingas 
daiktas, 12) Rusijoje šalis, 13) bato dalis, 
14) Lietuvos miestas, 15) kūno dalis.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. Nr. 53.
Atsiuntė S. Pilipavičius.

Šarada.
Lietuvos miestas esu
Nuo smėlio ten labai šviesu. 
Laukuose ten nieks nieko nesėja, 
Nieks ten laukų neakėja.
Tik jeigu tu pirmą raidę nubrauksi 
Kitą didvyrį kovon šauksi, 
Nes gausi tuomet mūšio vietą, 
Kur buvo senovėj daug kraujo lieta. 
Užd. vert. 1 tašk.

Užd. Nr. 54.
Atsiuntė V. Miliūnas iš Vilkaviškio.

Šarada.
Javo vieta be pradžios 
Yra vabzdys Lietuvos.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. Nr. 55.
Atsiuntė L. Musteikis iš Zarasų.

j l|Ą|N|EI VįKĮ Ei 1| 
I E|D1E1E| l|BIE|R|YI~Kj

ĮAi N T| N| U|G| E| R| L| Al T| Ii
U K| SI ž| R| K| R| A| l| b|

AIMį II šį ĄiDI PI AĮ

Šachmatų karaliaus ėjimu perskaityti 
skauto privalumą.

Užd. vert. 2 tašk.

Nuo šio „Sk. A.“ numerio (nuo 
užd. 52 Nr.) prasideda naujas uždavi
nių sprendimų konkursas.

Sprendėjams skiriamų vertingų do
vanų sąrašą paskelbsim kitam nr.

Užd. Nr. 56
Atsiuntė S. Pilipavičius iš Kaišiadorių.
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Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti tai, 
kas kiekvienam skautui vasarą privaloma.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. Nr. 57.
Atsiuntė J. Klimavičius iš Vilkaviškio.

Šarada.
Esu paukštis vandeninis, 
O be raidės pirmutinės — 
Žemės kelios dešimtinės

Užd. vert. 1 tašk.

Uždavinių sprendiniai.

Užd. Nr. 49.
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Perskaitę gaunam:
Tegu saulė Lietuvos tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.
Tegu meilė Lietuvos dega musų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

Užd. Nr. 50
Kabulas, Stambulas, la, stambus.

Užd. Nr. 51.
35 .i8|27|16|29|42|55|i8
26 15|<c|3'/|54|l7|30 43

37 34|13|28|41|32|19 56
14 25|40|33|20|53|44|3l
63 12|21|52 1| 8Į57Į46
24|51 64 9|60|45| 2| 5
11|62!49|22| 7| 4|47|58 
5OI23I1O|6I|48I59| 61 3

Užd. Nr. 51 niekas neišsprendė. Šio 
užd. autoriui T. Krūminiai skiriama kny
ga „Aplink pasaulį per 44 vai.“, o už kit. 
išspr. užd. knygą „Hajavatos. giesmė“.

Praeitam užd. sprend. konkurse (už 
užd. Nr. Nr. 1—48) laimėjo skirtas dova
nas šie asmenys:

1) V. Remišauskas 169,5 t.—foto apa
ratą, 2) H. Valavičius 167 t. — kuprinę, 
3) J. Vilčinskas 161 t. — kuprinę, 4) B. 
Chaleckas 159,5 t. — diržą, 5) J. Dani
liauskas 157 t. — diržą, 6) H. Čerkesas 
156 t.—peiliuką, 7) H. Šviderskis 1541.— 
peiliuką, 8) J. Grajauskas 153,5 t. — kir
vuką, 9) E. Treigys 153 t. — kirvuką, 
10) J. Kačiulis 151 t — kirvuką, 11) K. 
Venslovas, 150,5 t., 12) K. Grigaitis 
150,5 t., 13) T. Krūminis 150,5 t., 14) A. 
Skirius 150 t., 15) K. Kraujalis 149,5 t. ir
16) A. Mensonas 149,5 t. laimėjo „Sk. 
Aido“ prenumeratas visiems 1931 met.
17) J. Klimavičius (M.) 149 t—„Sk. A.“ 
kompl. nuo 1924 m. iki 1930 met. 6 Nr. 
imtinai. 18) J. Klimavičius (Vk.) 147,5 t. 
„Sk. A.“ kompl. nuo 1926 m. iki 1928 m. 
19) S. Strasevičius 147 — „S. A,“ kompl. 
nuo 1928 m. iki 1930 met. 6 Nr. 20) V. 
Miliūnas 145,5—„S. A.“ kompl.nuo 1928 m. 
iki 1930 m. 6 Nr.

Kitus laimėjimus, kurie skiriami burtų 
keliu, paskelbsime vėliau.

Atsakymai.
Visiems. Sprendimus siųsti kartu su 

kuponais. Be kuponų uždavinius ne- 
užskaitysime. Kuponai prasidės nuo šio 
konkurso, todėl dar kartą yra kuponas 
Nr. 1. Sprendimus siųskit nesivėluodami 
iki gegužės 10 d. imtinai. Pavėluotų 
sprendėjų pavardės nebus skelbiamos 
„Sk. A.“ Uždavinį, kurie yra talpinami 
„S. A.“, autoriams užskaitomi taškai pa
gal jų įvertinimą ir dar pridedama pusė 
jų vertės.

J. Klimavičiui (Vk.). 8 Nr. „Sk. A.“ 
tik 5,5 t.

J. Vilčinskui. Gali siųsti.

Ch. Dembovičius,
Kaunas, Laisvės alėja 11 nr.

gamina skautams pilotes ir diržus 
įvairių numerių už pigiausias kainas. 
Siunčiame paštu apdėtu mokesniu.

Vilkiukams ir paukš
tytėms uždaviniai.

Nuo šio numerio „Sk. A.“ jums atski
rų uždavinių nebus, nes jau išėjo Liet. 
Skautų Sąj-gos leidžiamo vaikų laikraš
tėlio „Vyturio“ pirmas numeris. Tame 
laikraštėly rasite gražių ir įdomių spe
cialiai vilk, ir paukš, amžiaus vaikams 
pritaikintų uždavinių. „Sk. A.“ bendrus 
uždavinius galite ir jūs spręsti.

20
f

22



Iš mūsų gyvenimo.
(Tąsa iš viršelio 2 pusi.).

Alytus.
Balandžio 19 d. Alytaus Mirgos ir Mar

gio dr-vės minėjo 5-rių metų gyvavimo su
kaktuves.

Šventė pradėta pamaldomis parapijos baž
nyčioje, kur skautai-ės atvyko tvarkingoje 
rikiuotėje ir su vėliava. Po pamaldų ir pa
mokslo šventoriuje pašventintas kryžius, kurį 
skautai pastatė ant gražiai jų sutvarkyto pir
mosios Alytaus skautės a. a. Onutės Dzen- 
kauskaitės kapo. Kryžių šventinant skautės 
ir skautai pagiedojo «Angelas Dievo» ir pa
puošė kapą vainikais.

Dieną buvo atidaryta rankdarbių paroda, 
kurią surengė sukaktuvininkės draugovės. 
Visa VIII gim. klasė pridėta įvairiausių gra
žių siuvinėjimų, mezginių, juostų, piešinių, 
įvairių rinkinių ir kitų darbų darbelių. Gra
žiai sutvarkyta ir įdomi paroda liudijo jos 
rengėjų darbštumą.

Parodą apžiūrėjus — iškilminga minėjimo 
sueiga, kurioj dalyvauja visi skautai-ės, mo-

Uždavinių sprendimai.

Vilkiukas klauso seno vilko. Vilkiu
kas visados sako teisybę.

Užd. Nr. 23.
Saulė, salė.

Vilkiukai ir paukštytės už spren
dimus užd. Nr. Nr. 21—23 gavo:

6 tašk.: A. Gilvydis, V. Rimkevičius, 
j. Mateikis, R. Vienožinskas, K. Vieno- 
žinskas, V. T. Krūminiai, G. Budrevičiūtė, 
K. Budrevičius, J. Kuzminskas, V. Sta- 
pulionis, P. Sakalauskas, M. Hakaitė, 
E. Vaitkevičius, P. Macaitis, B. Adoma
vičius, K. Kisielius, Š. Kačinauskas, P. Še
petys, Č. Valavičiūtė, E. Hinimelreicha.-, 
V. Žukauskas, R. Gadeikyti, B. Marcin
kevičius, M. Volskėnas, V. Bičiūnas, A. 
Sereika, B. Jurgutytė, A. Praninskas, 
J. Dakteris, L. Šuravinaitė, A. Tamulis, 
E. Bergmanas,_V. Alinskas, L. Gurskytė, 
J. Gurskis, A Šimelfenigytė, E.Augiiitai- 
tis, A. Labutis, L. Abfamavičius, V. Sa- 
mochvalovaitė, V. Sodaitis, 1. Grigonytė, 
A. Grigonis, R. Šmiddas, A. Survilaitė,
A. Kymastas, K. Radzevičius, L. Radze
vičius, S. Petrauskas, L. Medėkšaitė, 
E. Chaleckaitė, S. Sutkaitytė.

4 tašk.: J. Jurkevičius, V. Galinkevi- 
čius, R. Bakevičiutė, O. Vaitiekavičiutė, 
V. juras, G. Naitkevičius, L. Pečiūra,
B. Blinsirubaitė, B. Blinstrubas, M. Su
dyla, Z. Raščiauskas, R. Vištartas, B. Jo- 
zėnas, S. Mantudas, V. Augevičius, D.. 
Nostys, B. Merkevičiūtė, B. Deputis, 
D. Susvilaitė, M. Sliesoraitis, T. Gailėris.

2 tašk.: B. Kaščineyskis, K. Karvelis, 
A. Kamišauskas, K. Žukauskas, A. Ba- 
rankovaitė, A. Gavelis. 

kytojai, ir rėmėjai. Sukaktuvininkės-ai gavo 
visą pluoštą sveikinimų — žodžiu ir raštu. 
Gedulos maršą griežiant atsistojimu pagerbta 
a a. O. Dzenkauskaitė. Vėliau — dr-vių 
istorijos apžvalga. Mirgos ir Margio dr-vės 
gražiai veikė per visą penkmetį ir šiais m. 
metais sudarė sąlygas kitoms dviems dr-vėms 
atgaivinti — Laimutės i r Vytauto Didžiojo. 
Vyresnieji skautai yra susispėtę į skaitlingą 
skautų vyčių būrelį, o v. skilt. B. Kančio 
vadovaujamo] skautų ugniagesių komandoj 
yra narių iš visų trijų skautų vienetų. Ši 
komanda kaip tik to sekmadienio naktį gavo 
pirmą progą padėti gesinti didelį gaisrą — 
tai buvo lyg jos «krikštas», mėginamas, kurį 
garbingai išlaikė. Sukaktuvininkų Mirgos 
dr-vei vadovaujant p. mokyt, sktn. Stepo
naitienė, Margio dr-vės dr-kas psktn. Vasi
liauskas. Dar tunte yra per šimtą vilkiukų— 
paukštyčių. Gražus tunto veikimas yra tiek 
pačių skautų-čių, tiek, ypatingai, jų tautinin
ko p. Karolio Dineikos ir tunto adjutanto 
pasktn. Skėrio, energingoįir atsidėjusio skau
tiškajam darbui, nuopelnas. Skautų veiki
mas turi didelio pritarimo iš visuomenės, sk. 
remti dr-jos Alytaus skyrius, kurio pirminin
kas yra p. Kuprevičius, turi apie 20 narių 
ir daug padeda skautams, tikras skautų 
prietelius yra Alytaus gim. dir. p. Vaitkevi
čius, ir ypatingai daug skautais rūpinasi ir 
visur jiems padeda pulk. dr. Puodžiūnas.

Po iškilmingos sueigos skautės gražiai pa
vaišino svečius arbatėle, kur visų gera nuo
taika dar pagerėjo. O po arbatėlės greit 
prasidėjo vakaras. Skautai suvaidino kom. 
«Nepašisekė debiutas» ir gražų skautišką 
veikalėlį «Meilė ir pavydas». Vakare buvo 
nemaža svečių.

Norisi palinkėti Alytaus skautėms-ams 
visą laiką taip pat gražiai veikti, kaip iki 
šiol. O vasarą gerai pastovyklauti.

Šventėje buvo vyriausio skautų štabo na
rys sktn. Jurgutis.

Tauragė.
Tauragėj šiandien yra net dvi draugovės, 

viena berniukų, antra mergaičių, viso apie 
40 skautų-čių. Balandžio 18 d. Tauragės 
skautai surengė didelį vakarą, kuriam surengti 
daug pasidarbavo skautų globėjas auk. kom. 
mokyklos mokyt, p. Rupeika. Balandžio 19 d. 
buvo atvažiavę į Tauragę sktn. Ant Saulai- 
tis ir pask. Venslauskaitė egzaminuoti į III ir 
I patyrimo laipsnį. Vakare buvo iškilminga 
sueiga, kur skautai davė įžodį ir skautų glo
bėjas mokyt. Rupeikai iškilmingai buvo įteik
tas skautij ženklelis. F. Grinius.

Kėdainių tuntas.
Kėdainiečiai smarkiai veikia.

IV-19 d. buvo egzaminai į visus patyri
mo laipsnius. Egzaminų komisijoj buvo 
pskaut. A. Vaškevičius, topografijos egzaini- 
nuotojas vyr. Įeit. Maksimavičius ir k. Dau
guma skautų ir skaučių pristatė topografijos 
planus. Į pirmą patyr. laipsnį išlaikė 15 
skautų, geriausiai —■ Birutė Tijūnaitytė. Į II 
patyr. laipsnį — 22 sk., geriausiai — Z. 
Alekna. Į III patyr. laipsnį — 10 sk., ge
riausiai — V. Sudikas.

IV-20 d. buvo vilkiukų ir paukštyčių eg
zaminas. Jų išlaikė apie 60. Reikia pri
minti, kad vilkiukams ir paukštytėms vado
vauja euergingos skautės vyr. skili. A. Juš
kevičiūtė ir skilt. B. Tijūnaitytė. Jų pastan
gomis keliose pradžios mokyklose, net pro
vincijoj, vilk. — paukšt, gražiai tvarkosi.

Bendrai Kėdainių tuntas sparčiai veikia. 
Smarkaus veikimo kaltininkais yra: paskaut. 
A. Vaškevičius, mokyt. O Maksimavičienė, 
vyr. Įeit. Maksimavičius, atsargos kap. Pr. 
Baranauskas ir kiti.

Smarkiai ruošiamasi stovykloms ir iški
loms į viliojančią gamtą. — Greit nuskam
bės Babėnų šilu mūsų dainelės — kalbas 
skautai. B. Gdž.

Knygų lentynėlė.
— E. M. Remarque. Kelias atgal. Ro

manas. Iš originalo verte Bronys Raila. 
„Sakalo“ b-ves leidinys. Kaunas, 1931 m. 
404 pusi. Kama 5 lif.

— E. Kue. Sąmoningos autosogesti- 
jos įtaka mūsų veiksmams. Iš vokiečių 
kalbos išvertė J. K. Išleido A. Deksnys. 
Kaunas, .931 m. Sukrauta „Sakalo“ b-veje. 
144 p. Ka na 3 lit-

— Thomas Mann Buddenbrooks. Šei
mos nykimas. Romanas, II tomas. Išvertė 
K. Kaniauskas. „Vairo“ b-vės leidinys. 
Kaunas, 1930— V. D. — m 271 p. Kai
na 3,50 lit.

— Tėvas Odo Staudinger O- S. B. 
Konnersreuto kančios gėlelė. Vertė J. 
Mačernis. Pranciškonų leidinys. Kaunas, 
1931 m. 84 p. Kaina 50 Cent.

Dipl. mišk. J. Kuprionis- Kaip sodi
nami ir auginami medeliai. Medelių 
sodinimas ir auginimas. Miestų, sodybų 
ir aikščių apsodinimas. Svarbesniųjų Lie
tuvos medžių aprašymas. Kaunas, 1931 
m. Išleista „Mūsų Girių“ fondo lėšomis. 
80 psl.

Nesenai kėlėme inkilus, o dabar me
tas draugovėms ir tuntams medelių so
dinimu susirūpinti. Ir kaip tik laiku, gal 
net kiek vėlokai, pasirodė ši nedidelė, 
bet turininga, gausiai iliustruota ir gražiai 
išleista knygele. Ji įsigytina ir skaitytina 
kiekvienam skautui ir ypač drauginin
kams. Skyriuje apie „medelių sodinimą“ 
rasite reikalingų žinių tam darbui kuris 
yra visai nesudėtingas. Kitur bus nuro
dymų. kokie medeliai kur sodintini, kaip 
pasodintas medelis pi įžiūrėti ir p.

Juk toks didelis yra džiaugsmas—ypač 
skautui, gamtos mėgėjui,— pasodinti me
delį. Galima drauge su autoiium pasa
kyti: „Jei mažas vaikutis pats savo liek
niem rankytėm įdiegia medelį į žemęi 
kiek jis iš to džiaugsmo turi! Jis tą me, 
delį dažnai lanko, žiūri, ar jis skleidžia 
savo lapelius, ar jis žaliuoja, ar jis auga. 
Vaiko sieloje gimsta jautriausi gamtos 
meilės pajautimai, formuojasi jo charak
teris gamtos pamėgimo linkme. Toksai 
vaikutis (ir skautas—Red.), kartą pasodi
nęs medelį, visada tai atmins, ir augda
mas ir suaugęs medelius pats gerbs ir 
kitus tai daryti ragins. Tik per tautos 
įsąmoninimą, jaunuomenės išauklėjimą 
mes galėsime užmiršti tuos liūdnus, šian
dien visur sutinkamus, reiškinius: kad je 
kas medelį ir pasodina, ypač jei tai da
roma viešose vietose—aikštėse, pakelėse 
—tai kitam niežti tą medelį nulaužti, iš
rauti ar kaip kitaip sunaikinti. Ir mes 
šiandien nuolat esame liudininkai to liūd
no vaizdo, kad daug kur mėgintos apso
dinti pakelės vis dar medeliais nesuža
liuoja, o iš pasodintų medelių dažnai 
vien pagaikščiai telieka“.

Knygai yra užtikrintas greitas ir gra
žus pasisekimas. Įsigytina visiems. Kai
na 1 lit. 50 c. Gaunama „Spaudos Fon
do“, „Šv. Kazimiero“ ir k. knygynuose-

Be kuponų uždaviniai neužskaitomi.

„Skautų Aido“ suk galvą skyriaus 
uždavinių sprenlimo konkurso

Kuponas Nr. 1.

Sprendėjas

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą. Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Atskiro nr. Jkaina 30 et.

t

parduodami bilietai
VADOVE“

Kiekvienai skaučių va
dovei yra būtina skai
tyti vieninteli Lietuvoje 
skaučių vadovių laik

raštį

Naujas vaikų laikraštis
..VYTURYS“

Gegužės 1 d. pasirodė seniai laukiamas vaikų laikraštis „Vyturys“.
„Vytury" rašo mūsų vadė sktn S. Čiurlionienė, Pr. Mašiotas ir kiti 

žymūs darbuotojai. Laikraštį redaguoja p. Nemeikšaitė.
Laikraštis yra skautiškos dvasios. Jame telpa auklėjantis straipsniai, 

keliantiis vaikuose Dievo, Tėvynės ir Artimo meilę.
Rokite vaikų tarpe prenumeratą. „Vyturio“ ligi mokslo metų galo 

išeis 4 numeriai ir kaštuos 2 lit. Atskiro numerio kaina 50 et. Prenu
meruojant nemažiau kaip 5 egz. ligi mokslo metų galo kaštuos tik 4 lt. 
Adresas: Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 2.

i h ii

LiBluvos 
Raudonojo Kryžiaus 
Naujai XIX loterijai

Atskironumerio 
kaina 50 centų.

Redakcija ir Administracijai

Kaunas. HmriklansoiiyHs aikštė 2
I ’

I

MnllIlfninO i nfnilllbla Moderniškiausia auklėjimo sistema yra skautybė, su šia tat auklėjimo sis-
1IUI1V lUIllU I ulUvVnlu. tema turėtų būti susipažinęs kiekvienas mokytojas, mokytoja. Tie auklė-

. * " 3 “* jimo metodai yra geriausias pagelbininkas sunkiame mokytojo darbe.
Vyriausio štabo skaučių skyrius, norėdamas p.p. mokytojas supa

žindinti su šia auklėjimo sistema, rengia liepos mėn. 6—20 d. stovyklą 
— kursus.

Stovykla bus Kauno apylinkėse lygiagrečiai su skaučių vadovių 
stovykla.

Pragyvenimas stovykloje kaštuos 35 litus. Stovyklon reiks būtinai 
su savim pasiimti: vyresnės skautės uniformą (tamsiai mėlyna vilnonė, 
sijonėlis plisuotas, bliūzelė ilga, perjuosta tos pat medžiagos dirželiu 
2^2 cm. pločio, žemiau liemens. Dirželis eina po kišenėlių uždangalėliais. 
Kišenėlės dvi apačioj įsiūtos į vidų su uždangalėliais ir viena viršuj be 
uždangalėlio. Apykaklė atversta. Rankovės su mankietais, užsegamais 
dviem sagom. Kaklaraikštė—tautinė juostelė), šiltą apsiaustą, šiltą nak
tinę bliūzę ar marškinius, baltinių 3 pamainas, juodas kojines ir batus, 
nosinių, šiltą antklodę, 2 paklodes, mažutę pagalvę ir didesnį užvalkalą pa
galviui, čiužinį, rankšluostį, muilą, dantims šepetuką ir miltelių, mau
dymosi kostiumą, šukas, šepetį batams ir rūbams, batams tepalo, bliū- 
džiuką. puoduką, šaukštą, peilį, šakutę, užrašams sąsiuvinį (juodraštį), 
popierio, pieštuką, trintuką, švilpuką, 5 metrų virvę, degtukų dėžutę. 
Be to, pageidaujama: laikrodį, kompasą ir elektros lemputę.

Apie savo atvykimą stovyklon reikia pranešti vyr. štabo skaučių 
skyriui Kaune, Nepriklausomybės aikšt. 2, ligi birželio mėn. 1 d. pri- 
siunčiant drauge 5 lit. (likusius 30 lit. galima bus sumokėti stovykloj). 
Siunčiant pareiškimą prašom pažymėt savo adresą. Jei dar kils kokių 
klausimų, liečiančių stovyklą — prašau kreiptis į skaučių skyrių. P. p. 
mokytojos, mes tikimės, kad jūs kuo didesniu būriu atvyksite prie mūsų 
degančio laužo, kurį skautės ypatingai yra pamėgusios. Tikėkit, kad 
niekad taip greit nesusipažinsite su skautybės auklėjimo sistema, niekur 
taip greit niekas nepersiims skautiška dvasia, kaip stovykloj. - ,

Tat laukiame mielo susitikimo numylėtos gamtos prieglobsty — 
stovykloj! Skaučių Skyrius.

MMK

iausomybės aikštė 2. Telef.Į776.
Karo cenzūros leista0^^
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