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Iš musų gyvenimo/
' - l : f i

Centre.
Prieš vasaros stovyklas vyr. sk. štabe 

didžiausias subruzdimas. Palangos ir Biršto
no stovyklų štabai energingai galutinai ruo
šiasi. *

— I skaučių vadovių .Stovyklų, lankydama 
Lietuvos skautes, atvyko' tarptautinio skau
čių biuro direktorė p. Flirze. Tokios aukš
tos tarptautinės skaučių veikėjos atsilanky
mas Lietuvon yra pirmasis. Tuo direktorės 
atsilankymu tarp, skaučių biuras parodo di
delį susidomėjimų Lietuvos skautėmis.

— Vyr skautininkas pulk. Šarauskas birž. 
25 d. išvyko užsienin gydytis. Jo pareigas 
laikinai eina Sąjungos garbės gynėjas vyr. 
sktn. S. Žukaitis.

— Vyr. sk. štabas įsako vadams ir skau
tams ypatingai rūpestingai daboti, ir užlaiky
ti pasiskolintųjį stovykloms ar pan. invento
rių. Atsakomybė didelė.

Provincijoj. vavo ir vyresnieji skautų-čių vadai
Provincijos skautai taip , pat kūrė laužus, darė iškilmes ir 

sveikino Vyriausią mūsų Skautų Vadą.
Gegužinė ir plaukimas.

Š. m. birželio mėn. 14 d., Mažeikiuose, 
ant Ventos viliojančio kranto, jūrų skau
tai surengė didelę, gražią, įdomia progra-
ma gegužinę.

Tarp kitko gegužinės programoje buvo 
ir greito plaukimo rungtynės 250 metrų 
distancijoje. Tokias rungtynes Mažeikių 
jūrų skautai rengia kiekvienais metais 
tuo pačiu laiku. Rungtynes laimėjusiam 
asmeniui suteikiama to pat apskrities 
greito plaukifho nugalėtojo vardas, tiktai 
vieniems metams ir duodama atitinkama 
premija. . L-L-t

Šiemet nugalėtoju tapo Viekšnių mies
to jūrų skautas Stonys Juozas.

1930 — V? D. — m. nugalėtojas buvo 
irgi Viekšnių miesto jųrų skautas Kaktys 
Kostas. * ,’j

F. Bružas.

Radviliškis,
Mes jau stovyklavome!

Š. m. gegužės mėn. 23 — 24 — 25 d.d., 
Linkaičių miške, buvo suruošta skiltinin- 
kams ir kitiems dr-vių vadams stovykla. 
Stovyklavo per 40 vadų. Nežiūrint, kad 
ši stovykla pirmoji šių metų ir kad sto
vyklauja daugumas pirmą kartą savo gy
venime, ji be galo pavyko.

Išvykstant buvo besupykstąs dangus ir 
net ėmė ašaroti sidabriniais lašais, bet 
mūsų pasiryžimas buvo didelis ir mes ne- 
sidavėm prikalbėti nė vienam ... Ir vos 
išdygo pirmoji palapinė, saulutė pabėrė 
tūkstančius spindulių lyg prijausdama mū
sų norą. Ir p d' to debesys jau nedrįso 
drumsti musų džiaugsmo stovykloj. Net 
ir prie laužo besilinksminančius mus mė
nulis šypsodamas stebėjo, o rytą tetervi
nas savo triukšmu mus keldavo.

Stovyklą aplankė daug svečių: kari
ninkų, mokytojų, kuriuos skautai vaišino 
prie supilto stovyklos stalo. Apžiūrėję 
svečiai stovyklos įrengimą ir skautų už
siėmimą, išvažiąvo.

Šios stovyklos globėju buvo kap. Mo
ras, kurįs daugiausiai ir rūpinosi jos įren
gimu. Skautai vadai esame be galo jam 
dėkingi ir norime, kad jis ilgai mus vestų 
ištvermėje skautystės keliais!

S. M.

Šio „Sk. Aido“ atskiras 
nr. kaštuoja 50 centų.

\ L. i S.; S. S e f o v a r d i n ė s. <
Š. m. birž.’m. 1.2į d. vakare, vardinių išvakarėse, Šefo pa- 

-vaduotojas .dr. J. Alekna, vyr...- sktn. pulk. Šarauskas, vyr. sk. 
štabo nariai, vyresnieji skautų atstovai ir Kauno skautai-ės rikiuo
tai nuvyko į prezidentūrą pasveikinti J. E. Respublikos Prezi
dentą Liet. Sk. Šefą A. Smetoną jo .Vardo Dieną. Skautų 
atstovai pasakė nuoširdžias kalbas, maži vilkiukai Įteikė savo 
surinktų gražų lauko gėlių bukietą, o Kauno v. tuntas—specialų 
adresą. J. E. Resp. Prezidentas atsakė į sveikinimus ir pratarė 
kelius žodžius i skaitlingas skautų-čių eiles,. kurios darniai 
rikiuotos buvo atvykusios prie Prezidento rūmų.

Vakare parodos aikštėje suliepsnojo.-...didžiulis laužas su 
labai įdomia programa. Prie laužo be ko ne. tūkstanties Kauno 
skautų-čių, buvo dar labai daug ..Įvairių svečių. Vidurnaktį pradė
jo kaitrusis laužas gesti—ženklas susirinkusiems skirstytis namo.

Birž. m 13 d. J. E. Prezidentu, pagerbti arbatėlėje daly-

Birutietės dirba.
Nesenai susikūrusi Birutės dr-vė 

mok. Rudienės vadovaujama, žymiai susi
tvarkė. Paskirta keletas naujų skiltinin- 
kių ir sutvarkytas paukštyčių darbas.

„K ę s t u t i s“.
Skiltininkams privalomas apmokymas.

Nuo š. m. birželio mėn. pradžios įves
ta privalomas skiltininkams apmokymas. 
Skiltininkai, paskiltininkai ir kiti vadai 
skaitlingai lankosi į pamokas ir klauso. 
Ateityje ir mes turėsime gerų skiltininkų! 
Iki šiol jų trūko. Apmokymui vadovauja 
kap. Moras. Tas pats.

Pradedame ir mes iškilauti.
Skuodas. Š. m. birželio mėn. 3—4 

d. padarėme pirmąją iškilą. Pasisekė ge
rai. Paliko daug gražių įspūdžių liepsno
jantis laužas, ošiąs miškas ir čiurlenąs ty
ras upelio vandenėlis.

Per Sekmines (gegužės m. 24 — 25 d.) 
į Skuodą buvo atvykę Liepojos lietuvių 
skautų dr-vės vadas Drąsutis ir dr-vės 
adjutantas Kaupas. Svečiai apžiūrėję 
Skuodą, skautų palydėti, išvyko vėl į 
Liepoją. Žiedas.

Panevėžys.
Sekminių stovykla. I Kęstu

čio dr-vė per Sekmines (gegužės mėn. 23 
— 24 — 25 d.) surengė tradicinę savo 
stovyklą. Nors 23 d. nuo pat ryto lijo, 
bet kęstutiečiai drąsiai nuteškeno per 
šlapią vieškelį į mišką, kur greit įrengė 
stovyklą ir apsigyveno. 24 d. nueita baž
nyčion, padaryti keli užsiėmimai, pravesti 
pašnekesiai ir žaidimai. Oras pasitaisė ir 
saulutė pasveikino stovyklą.

25 d. tęsėsi stovyklavimas. Pravesta 
didelė signalizuotės pratyba, pora pašne
kesių ir užsiėmimų. Stovyklą aplankė tun- 
tininkas sktn. Įeit. Jonaitis ir kap. Pranc- 
kevičius su poniomis ir kiti. Pavakary sto
vykla baigta ir su linksmomis dainomis 
skautai grįžo į Panevėžį. Stovyklai^vado
vavo draugininkas skilt. K. Venslovas-.

V y-t i s .
Tunto iškila. Gegužės mėn. 

31 d. tuntas surengė dieninę iškilą. Skau
tai, išklausę rytines pamaldas, griežiant

Kas yra skautas?
įstatai.

1. ' Skautastiesus ir laikosi savo žodžio- 
2 Skautas ištikimas^ Dievui ir tėvynei.
3. Skautas naudingas ir padeda ar

timiesiems.
4. Skautas draugas savo artimui ir 

brolis kitam skautui.
5. '--Skautas mandagus ir ritieriškas.
6. Skautas gamtos draugas.
7. Skautas paklusnus savo tėvams ir 

vyresnybei.
8. Skautas linksmas, susivaldo ir ne* 

nustoja vilties.
9. Skautas taupus.
10. Skautas blaivus ir skaistus, savo 

mintyse, žodžiuose ir veiksmuose. I
Geležinis įstatas.

Skautas sąžiningai atlieka visas savo 
pareigas.

M aldos.

Stovyklos malda.
Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau 

Dieve, stiprink mūsų brangios Lietuvos skau
tų dvasių, kad mes tobulėtumėm, šviesaus 
proto žiniomis, kilnių jausmų švelnumu ir 
veiklios valios tvirtumu. Padėk mums, Vi
sagali, semtis reikalingų jėgų iš Tavęs, Kur
sai esi tiesos, grožio ir gėrio Šaltinis, kad 
nugalėdami visas kliūtis ir kasdien eidami 
geryn, su gryna sąžine ir linksmu veidu 
dirbtumėm mūsų tėvynės ir žmonijos nau
dai. Amen.

Rytmetinė malda.
Visagalis Dieve, padėk man šiandien būti 

geresniam, kaip vakar buvau.
, x Vakarinė malda.

Visagalis Dieve, padėk man rytoj būti 
geresniam kaip šiandien buvau.

karo orkestrui, išžygiavo miškan. Iškiloje 
dalyvavo pirmą kartą pradž. mokyklų 
vilkiukai — paukštytės. Iškiloje dr-vės 
tvarkėsi savarankiškai. Į iškilą buvo at
silankę gen. Tamašauskas, direktorius 
kum.'Lindė-Dobilas, gen. št. pulk. Tallat- 
Kelpšąi'ir kiti svečiai.

• V.

Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir .už skel- 

\ Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2,tęl.40-71.

Redakcinė komisija —.sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt. 1
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktji. B. Mantvila, vyr. '"'bimų turinį neatsako, 
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BROLIAI LATVIŲ SKAUTAI KAUNE
Daug rašoma ir daugiau kalba

ma apie dvi labai giminingas tau
tas — latvius ir lietuvius. Reikią 
joms suartėti, turėti dar geresnius, 
dar giminingesnius santykius. Kad 
ne tik istoriškai, ir ne tik popie- 
ryje, girdi, turim būti giminės, bet 
turim gyvenime giminiautis—jaus
tis tikrai, kaip broliai. Taigi, mū
sų ir latvių visuomenės veikėjai be 
žodžių, dar daro ir konkrečių dar
bų tų dviejų tautų suartėjimui.

Mūsų skautai turi labai daug tik
rų draugų įvairiuose kraštuose. Su 
jais palaiko gerus, skautiškus san
tykius. Tatai ir dabar, birželio m. 
pabaigoje, trys mūsų vyresnieji 
skautai išvyko į Čekiją didelėn 
slavų skautų stovyklon, greit vyks 
kviesta speciali delegacija į tarp
tautinį skautų vadų suvažiavimą 
Vienoje, nesenai vyr. sk. štabo at
stovas buvo Latvijoje . . . Vis tai 
malonus skautiškas platesnio mas
to bendradarbiavimas.

Broliškos Latvių tautos jaunimas 
nori ir ryžtasi suartėti su Lietuvos 
jaunimu. Berods, iš jų skautai pir
mieji rodo tą troškimą. Jau anks
čiau Lietuvon atsilankydavo paski
ri jų veikėjai.

Šio m. 22 d. rytą greitasis trau
kinys iš Rygos atvežė Latvijos 
skautų centralės organizacijos vy
riausi skautininką p. J. D o m - 
b r o v s k į ir vyr. sk. št. užsienio 
dalies vedėją p. J. Z a r r i n š. Sve
čius priėmė mūsų vyr. sk. štabo 
atstovai. Svečiai vizitavo šefo pa
vaduotoją dr. Alekną ir vyr. sktn. 
Šarauską. Vėliau tą pačią dieną dr. 
Alekna ir vyr. sktn. Šarauskas bu
vo pakviesti Latvijos atstovybėn, 
kur dr. Aleknai įteiktas ,,Pilkojo 
Vilko“, o vyr. sktn. Šarauskui — 
,,Baltosios Lelijos“ ordinai. Prieš 
svečiams pagerbti pietus karininkų 
ramovėje šefo pavaduotojas šiems 
Latvių skautų atstovams įteikė 
„Lelijos“ ordinus. Pietuose be sve
čių iš Latvijos ir mūsų vyresniųjų 
skautų vadovų, dalyvavo Latvijos 
atstovas Lietuvai ir keli kiti tos 
dienos nuotaikai artimi žmonės, 
viso 14 asmenų.

Vėliau aplankytos įdomesnės 
Kauno ir jo apylinkės vietos, daug 
pasikalbėta, pasitarta . . .

Tik vieną dieną Kaune pabuvę, 
malonūs svečiai išvyko.

Gi sekmadienį, birž. m. 21 d. 
Kaunan atvyko Zemgalės skautų 

tunto atstovai, skaitlinga draugovė 
su tuntininku p, Er. Rullis prieša
kyje. Šie svečiai išvyko birž. 24 d. 
Toks skaitlingas skaičius Latvijos 
nelietuvių skautų pirmą kartą at
silanko Lietuvon. Puiki atsilankiu
siųjų brolių išviršinė išvaizda, gra
ži, tvarkinga uniforma ir maloni 
skautiška šypsena, buvo kilpos, 
kurios sugavo mūsų jaunų skautų 
simpatijas — bematant suartėjo. 
Mūsiškiai Kauno skautai su sve
čiais lankėsi įvairiose vietose, žiū
rinėjo Kauną, jo įžymenybes. Gi 
birž. 23 d. „Aušros“ bern. gimnazi
joje įvyko skautiškas vakaras, pro
gramoje dalyvavo svečiai ir mūsų 
skautai. Nuotaika puiki. Apsikeitė 
dovanomis, linkėjimais ir t. t., na, 
daug kas jų ir mūsiškių pasikeitė 
ir adresais. Iš to vakaro nuotaikos 
norisi spėti, kad tie adresai nekartą 
bus rašomi ant vokų.

Konstatuodami pirmus ryškes
nius Latvijos ir Lietuvos jaunimo 
atstovų — skautų suartėjimo ir 
glaudesnio bendravimo vaisingus 
žingsnius, galim dėti vilties, kad 
šiuo keliu einant bus galima rasti 
daug ir vienos kalbos.

Latvijos skautų vadovybės atstovams pagerbti arbatėlės VI.22 dalyviai: I eil. vidur.—Latv. pasiuntinys Lietuvai p. Liepinš, I eil. iš deši
nės—mūsų vyr. skautininkas pulk. Šarauskas, Latv. vyr. sktn. J. Dombrovskis, sktn. V. Čečetienė, p. Dombrovskienė, mūsų šefo pavad. 
dr. Alekna, Latvijos atstovybės Lietuvai sekretorius p. Bredermanas; II—sktn. A. Saulaitis^. sktn... K,. Palčiauskas, latvių vyr. sk. štabo 
užsienio dalies vedėjas vyr. sktu J. Žanrini, sktn Čečeta, Zemgalės tunto vadas sktn. E, ųuTlis, yyr. sktft. V. Šembergas ir p. Eudraliūnas,
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Įžodis.
(Iš mano dienoraščio lapų).

Kai mano gyvenime įvyksta kas 
nors nepaprasto, didingo, tai tada 
mažiausiai galiu papasakoti savo 
dienoraščiui. Džiaugsmas ar ilge
sys, ar nusiminimas apsupa tada 
mane ir aš lieku bejėgis, kad galė
čiau sutvarkyti mintis, įpinti jas 
dienoraščio lapuosna. Kada aš 
atsipeikėju, esti per vėlu — daug 
minčių nusineša praeitis, o likusios 
pasidaro tokios nublukusios, negy
vos...

Kai išaušo ta diena, kada aš tu
rėjau duoti įžodį, man buvo linksma, 
džiaugsmo bangos viena už kitą 
didesnės užpildavo krūtinę. Aš 
troškau, kad kiekvieną jų galėčiau 
išbučiuoti, visus savo meile apsupti. 
Norėjau, kad mano džiaugsmą pa
justų visas pasaulis ir kartu džiaug
tųsi su manimi. Jog aš šiandien 
toks laimingas, argi gali būti pa
saulyje žmonių, kuriems laimė 
šypsosi nublukusia šypsena, siaura 
— tik lūpų kertelėmis šypsena?!

Taip, jų yra! Yra ne vienas, ne 
du, bet... tūkstančiai. Jie norėtų, 
kad nors trumpai valandėlei siau
ras laimės ir džiaugsmo spindulė
lis prasiveržtų į jų vargo nukamuo
tą krūtinę. Ir trokšta jie, kad tas 
mažas spindulėlis suliepsnotų ne

Neplasnoja,
Nepaprastas daiktas tas lėktu

vas — neplasnoja, o skrenda . . . 
Malonu atsivertus pažiopsoti, ma
tant, kaip tas sunkusis paukštis 
ore laisvai raižo padebesis, sukio
jasi, vartosi... Ir malonu ir kartu 
šiurpu . . .

Kad ir suimdavo šiurpas, pagal
vojus apie baisų aviatoriaus padė
jimą tokioje aukštybėje, tačiau ka
žin kaip ten širdies gilumoj jaučiau 
nepaprastą nuolatinį kutenimą, 
Kad kada nors taip ėmus ir pamė
ginus tų šiurpulių . . .

Nelauktai, netikėtai, tie šiurpu
liai patys atėjo !..

— Aviacijos propagandos šven
tė !.. rašo laikraščiai, spigina pla
katai, šaukia ausin bičiulis susiti
kęs bičiulį, pažįstamas — pažįsta
mą . .. Šitie riksmai, aišku, mano 
nervus gerokai įdilgino . .. Kur ei
nu, ten lėktuvas: važiuoju autobu
su — rodos, skrendu lėktuvu, dūz
gia mašinos — tur būt, lėktuvas, 
kambario lange mėlynoji musė zu
ja — lėktuvas kilpas daro .. . Ot, 
taip visą laiką .. .

Ir taip nusiteikęs susitinku vy
riausią skautininką. 

gęstančia ugnimi. Vargšai... Aš 
privalau būti tos laimės vadovu 
jų krūtinėn, ir taip padaryti yra 
mano pareiga!

Šiandien, kada aš stovėjau prieš 
vėliavą, kurioje įrašyti kilnūs obal- 
siai, pasižadėjau, laisvai, niekieno 
neverčiamas, padėti artimui. Bet 
tai buvo laisvas pažadas, taip gali 
būti laisvas ir jo išpildymas! Že
miausias vergas yra tas, kuris tik 
priesaikos slegiamas imasi kokio 
nors darbo, o laisvo pažado nemo
ka išpildyti. Aš taip negaliu pa
daryti, tai perdaug būtų vergiška!... 
Negaliu aš to laisvo pasižadėjimo 
laikyti taip vėjavišku, nes jo di
dingas davimas parodė jo svarbu
mą. jo kilnią reikšmę.

Pasauli! E, platusis pasauli, ne
būk išdidus ir išgirsk, išgirsk, kad 
tąu laimė kaskart plačiau švies, 
kaip daugiau jaunuolių duos tokius 
pasižadėjimus, kurie vadinami į ž o- 
d ž i u. Jaunuolių sielos daug gali, 
ypatingai tada, kai tvirtas pasiry
žimas šarvuoja jų krūtinę ir prie 
siekimų einama nežinant jokių 
kliūčių. Suprask tai, ir įsidėmėk, 
išdidusai pasauli!..

Balys Gendvilas.

» skrenda...
— Žiūrėk, ryt įvyksta aviacijos 

propagandos šventė, reiktų į šį 
,,Sk. A.“ numerį tuo reikalu ką 
nors parašyti. Gal pamėgintum?..

— Tai gal ir gal ? . . Bet ką ra
šyti? Ar kaip atrodo skrendantis 
lėktuvas žiūrint nuo žemės? Ar 
kokį įspūdį daro besivartąs. lėktu
vas ramiai ant kieto šaligatvio sto
vinčiam piliečiui? Ar iš viso ką 
nors ten taip sau apie tą aviaciją? 
Apie tą lakūną, sakysim, . ar ką 
kitą?.. — pabėriau eilę klausimų.

— Neorientuojies! Lukterk, įsta- 
tysiu į vėžes — ir paėmė telefono 
trūbelę, kur ir kas reikia painfor
mavo.

— Pasiruošk, tuoj vyksim į aero
dromą ... — padėjęs trūbelę pa
sakė.

Širdis ėmė daryt mirties kilpas. 
Kaip pasiruošti? Ką pasiimti? Nu
gi, kam dar ir beimti ką, juk ką 
gali žinoti, kas ten bus? Ar begrį
šiu ? ..

Ilgai neteko laukti. Reikėjo va
žiuoti. Taip be orientacijos pasiju
tau aerodrome .

Aerodrome keletas lėktuvų . .. 
Vienas skraido .. . Lakūnai, mecha

nikai kažką neša, tvarko, vaikšto... 
Čia susitinkam mūsų gerą artimą 
kap. vyr. sktn. V. Šenbergą, Kau
no rajono tuntininką. Aš imu šiek 
tiek atsigauti. Man kiek drąsiau.

Skristi leidimas gautas .
— Na, broli, einam! Va mašina! 

Šalmą, duokit šalmą! — duoda pa
rėdymus vyr. sktn, Šenbergas.

Nepasijutau, kaip užšmuilino ant 
mano galvos šalmą, prie nugaros 
juosta pritvirtino kažin kokį prie
taisą, parašiutu vadinamą, ir pa
rodė kur įlipti.

Įsikoriau . . . Privaržė ir priri
šo .. . Stojuos — negaliu .

Mašina suūžė. Pradėjom virpėti 
ir pirmyn . . . pirmyn!

— Sudie, aš jau . . . žaibu perlė
kė mintis ir pasijutau pakibęs 
ore ., .

Aukštyn. Vis aukštyn. Ties Kau
nu. Viska-s — miniatūra . . .

Basanavičiaus pušynas ... Ten 
turime pamatyti Kauno skaučių 
stovyklą . . . Darome vieną ratą, 
antrą ir kiek žemiau nusileidę ima
me pastebėti pušyno pakraš
tyje gyvybės ženklus. Kažkas. 
Namų arti nėra. Gyvulių ten nie
kas negano. Vadinasi, ten tik žmo
nės. O jų grupė — ergo skautės. 
Pamosuojame ir skrendame to
liau.

700 metrų aukštumoj. Horizontai 
toli,. . Žemė —lyg lėkštė, lyg di
delis blynas . . .

Tuntininkas atsisuka ir pažiūri į 
mano primerktas akis . . . Aš ran
komis imu rodyti, kad aukščiau, 
aukščiau .

Staiga padūkusiai ėmiau spaustis 
prie sėdynės ... Taip ta sėdynė 
traukia prie savęs, taip traukia. 
Žiūriu — pryšakinis horizonto 
kraštas ima kristi žemyn . . . jau 
žemė mano užnugary . . va, jau 
virš galvos . . .

Fui! Užsimerkiu, pasipurtau .,. 
Pryšaky žemės kraštas vėl pasiro
do. Žemė vėl apačioje .

Lengviau . . .
Kas čia buvo? — Kilpa! Mirties 

kilpa !
Atsisuka tuntininkas — aš gy

vas; truputį šypsaus. Kartoja dar 
sykį. Jau geriau . . . Nebeužsimer- 
kiau . . . Mačiau, kaip žemės skri
dinys aplėkė apie mus, padaryda
mas pilną ratą.

Pradėjau įeiti į vėžes. Ėmiau 
orientuotis .

Nutūpėme. Vyriausias skautinin
kas juokiasi:

— Nu ką, orientuojies?
Jausdamas didelį dėkingumą, at

sisveikinau ir susiorientavęs grį
žau į Kauną.
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Aviacija ir mes.
L

Birželio mėn. 21 d. Kaune — 
aviacijos propagandos diena. Tos 
dienos tikslas buvo sudominti pla
čiąją visuomenę aviacija, parodyti 
mūsų aviatorių aukštą tobulo 
skraidymo laipsnį ir bendrai suar
tėti su lėtąjį gyvenimą gyvenančia 
visuomenės dalimi.

Propagandos diena kauniečiams 
ir apylinkės gyventojams — tikra 
šventė. Į aerodromą prigūžėjo per 
5000 žmonių. Ir buvo ko pasižiū
rėti. Programa įvairi ir įdomi. Įvai
rūs skraidymai, nepaprasta oro 
akrobatika žiūrovus ir džiugino ir 
gąsdino. Ypač daug šiurpo ir bai
mės žiūrovams įvarė kap. Martin- 
kaus šokimas iš 400 mtr. aukštu
mos su parašiutu.

Publikoje matėsi daug skautų. 
Aero klubo vadovybė, kuri ir su
ruošė tą propagandos dieną, paro
dė skautams didelį prielankumą ir 
leido į aerodromą įeiti nemoka
mai.

II.
Aviacija kasdien visame pasau

lyje daugiau ir daugiau populiari- 
zėja. Susidomėjimas aviacija ir mū
sų krašte kaskartas didėja. Aviaci
ja dabar domisi ne tik kokie nepa
prasto sporto mėgėjai, bet domisi 
ir vadinamieji ramūs piliečiai. Da
bar lėktuvas — greičiausioji susi
siekimo priemonė. Lėktuvas grei
čiausias patarnautojas paštui, ke
leiviui . . .

Ir mūsų sąjungai lėktuvas yra la
bai maloniai patarnavęs. Kada di
džiulės masės sniego praeitą žie
mą užvertė kelius, užpustė mažuo
sius geležinkelius, su Biržais susi
siekti nebuvo galima. Tada vyr. 
skautų štabo atstovas sktn. Sau- 
laitis svarbiais organizaciniais rei
kalais Biržus pasiekė tik lėktuvu. 
Kelionė patogi ir greita.

Taigi skautai ypač turėtų būti 
dideli aviacijos simpatikai ir rė
mėjai.

Kuo gi gali skautai aviacijai pa
tarnauti?

Skautai daug gali patarnauti 
aviacijos plitimui, padėdami Lie
tuvos Aero klubui dirbti aviacijos 
propagandos darbą.

Lietuvos Aero klubas, plėsda
mas savo darbą, pasiryžo rinkti 
25.000 prijaučiančių narių. Kiek
vienas, užsimokėjęs 5 lit. nario mo
kesčio — gauna veltui: nario ženk
lelį, nario bilietą 1931 m. ir pa
žymėjimą, duodantį teisės dalyvau
ti premijų paskirstyme.

Premijos skirstomos burtų keliu:

Skautas, žinodamas pirmą pagalbą, 
mokėdamas ją suteikti ir turėdamas nors 
ir nedidelį tam tikrą vaistų ir kitų gy
domųjų reikmenų kiekį, galėtų nemažai 
patarnauti artimui. Tam tikslui. jis .pri
valo turėti kišeninę vaistinėlę, kurią jis 
visuomet su savimi nešiotų būdamas 
žygyje, atlaikytų pasidėjęs * gerai žino
moj vietoj, būdamas namie.

Draugovei esant žygyj ar. stovykloj, 
reikia turėti didesnis kiekis medikamen
tų, nes miestas esti kartais ganatoli, ka- 
ten, reikalui esant, jų galima būtų nusi
pirkti. -Tad ir reikia čia draugovės vais
tinėlės. Be to, tokiose sąlygose, reikalai 
esant, draugovės vaistinėlė negali būti 
taip lengvai papildoma iš kišeninės skau
to vaistinėlės, kaip kišeninė skauto vais
tinėlė iš draugovės vaistinėlės.

Skautų vaistinėlėse visuomet turi būti 
pavyzdinga tvarka, kuri būtų nemenkes
nė, kaip ir didelėse vaistinėse. Buteliu- 
j—gerai užkimšti, gražiai sudėstyti.

L 1 premija — sportinis lėktu
vas arba 10.000 lit. pinigais.

II. 1 premija — oro kelionė ap
link Europą ligi 10.000 klm., lais
vai pasirenkant maršrutą arba 
5000 lit. pinigais.

III. 1 premija — oro kelionė ligi 
4000 klm. laisvai pasirinktu marš
rutu arba 2000 lit,

IV. 2 premijos — oro kelionė ligi 
2000 klm. arba 1000 lit.

V. 5 premijos — oro kelionė ligi 
1000 klm. arba 500 lit.

VI. 50 premijų — skraidymas 
Lietuvoje 1 valandą arba 100 litų.

VII. 100 premijų — skraidymas 
Lietuvoje V2 valandos arba 50 litų.

VIII. 200 premijų — knyga „Mū
sų Sparnai“.

Premijų paskirstymas 1931 m. 
spalių mėn. 11 d.

Užsirašyti galima pas aero klu
bo narius ir pašto įstaigose. Bilie
tų platintojams mokama 100/o nuo 
surinktos sumos.

Tad, skautai, būkite talkinin
kais.

Metalinis paukštis nardo virš miesto. . .

Piešė K Pečiūra.

Sktn. gyd. J. Kazakevičius.

Vaistinėlės.
Ant buteliuko turi būti priklijuotas vaisto 
pavadinimas. Tvarstomos medžiagos — 
tvarkingai suvyniotos ir surištos. Pase
nę vaistai turi būti tuojau pakeičiami 
naujais. - ■

Kišeninė vaistinėlė. '
1) Tinct. Jodi 5,0. Vartoti nedidelių 

žaizdų ir įdrėskimų dezinfekcijai. Bute
liuko kamštis stiklinis.

2) Liquor ammonii caustici 5,0-Apal- 
pus duoti uostyti. Saugoti, kad neįtikštų 
į akį — galima apakti.

3) Tinct. valerianae 5,0. Po 15 lašų 
po apalpimų, esant susijaudinus.

4) Brandsalbe 1 tūba. Tepti nude
gintas vietas.

5) Leikoplasto 2 cm. platumo 1 ma
žas rolikas. Tvarstomai medžiagai pri
tvirtinti neaprišant.

6) Binto 5 cm. platumo 1 rolikas.
7) Ant diržo pakabinamas mažas sa

nitarinis krepšelis.
Draugovės vaistinėlė.

a) medikamentai:
1) Tinct. Jodi 20,0.
2) Tinct. Valerianae 20,0.
3) Amoni i chlorati 20,0.
4) Brandsalbe 3 tūbos.
5) Citrovanil 10 milt. Po 1—2 milt. 

nuo galvos skaudėjimo.
6) Liquor Burowl 100,0. Dėti kom

presus. kur yra ištinimas ir reikalinga, 
kad prisuktų skaudulį.

7) Perhidroli 3% 50,0. Pūliuotoms 
žaizdoms plauti.

8) Ung. Ichthioli- Ištepus audeklo 
gabalą, dėti pūliuojančias žaizdas; pri
sukus.

9) OI. ricini ad capsulas gelatino- 
sas 5 dožas. Vidurių praliuosavimui po 
vieną porciją.

10) Folia sennae 50,0. Išvirti arbatos 
1—2 stiklines viduriams praliuosuoti.

11) Inozencevo lašų 20,0. Po 25 la
šus viduriams skaudant.

12) Bismuthi subnitrici po 1,0; 5 do
zes. Viduriuojant po porą miltelių per 
dieną.

13) Kalii hypermanganici 5,0. Ištir
panti vandenyj tiek, kad vanduo būtų 
melsvai rausvas. Vartoti dezinfekcijai 
ir žaizdoms plauti.

14) Ac- borici 50,0. į stiklą virinto 
vandens arbatinį šaukštelį ištirpinti. Var
toti gerklei, paraudonavus, plauti.

15) Denatūrato pusbonkis. Vartoti 
dezinfekcijai.

16) Vąšeliui. Tepti suerzintą ar su
trūkusią odą.

17) Pyramidoni 0,3.
b) k i t o s medžiagos:

1) Bintas 5 ir 10 cm. platumo. Po 
du roliku.

2) Klijanka x/a kv. metro kompre
sams,

3) Vatos pakiukas,
4) Lignino 50,0 gr.,
5) Leikoplasto 2 cm. platumo 2 roliku,
6) Žirklės,
7) Peiliukas su kreicorium,
8) Dvi audeklinės skarelės po 1 kv. 

metrą,
9) 12 grafkų,
10) Rankluoštis,
11) Muilo gabalas,
12) Degtukai,
13) Arbatinis ir valgomas šaukštai,
14) Stiklinė,
15) Pincetas,
16) Sanitarinis krepšys.
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^Vienui vienas per Atlanto vandenyną.
1924 metų vasarą vienas jaunas 

prancūzas Alain Gerbault 
paprastu būriniu laiveliu pats vie
nas perplaukė Atlanto vandenyną. 
Jūs savo laiku apie tai, tur būt,

Alain Gerbault.

skaitėt laikraščiuose. Noriu duoti 
jums kiek platesnį šios labai įdo
mios, tiesiog stebėtinos kelionės ir 
jos autoriaus aprašymą.

I.

Alain Gerbault.

Alain Gerbault — štai jis pats 
kalba apie save:

„Didesnę savo jaunystės dalį esu 
praleidęs Dinar d‘e netoli Saint- 
Malo žvejų uosto. Tai žymių pira
tų kraštas, buvęs prieš porą šimtų 
metų mūsų jūrininkystei garbė. Jei 
kokią dieną mano tėvas neimdavo 
manęs su savim į savo jachtą, aš 
visad rasdavau progos visą dieną 
praleisti ant paprasto žvejo laivo.

Būdamas dar visai nedidelis, 
svajojau turėti savo laivelį. Aš pa
vydėjau bretonų žvejų gyvenimui, 
klausydamas jų apsakymų, pilno 
pavojaus, drąsos ir pasiryžimo gy
venimo.

Tai čia, Saint-Malo ir Dinard‘e 
aš pramokau mylėti jūrą, jos ban
gas, jos audras. Mano mylimiausios 
knygos buvo jūrų nuotykių knygos.

Pasibaigus mano laimingos Di- 
nard'o vaikystės dienoms, mane iš
siuntė, mokytis į Paryžių. Tai buvo 
prasčiausios mano gyvenimo die
nos. Uždarytas tarp keturių sienų, 
aš svajojau apie laisvės ir nuoty

kių pasaulį. Tačiau reikėjo mo
kytis, kad tapčiau inžinierium.

Atėjo karas.
Aš įstojau į aviaciją. Po to, kai 

aš patyriau erdvės malonumą, nai
kintuvu skraidydamas po padan
ges, aš supratau, kad daugiau nie
kad negalėsiu gyventi ramiu mies
tiečio gyvenimu. Karas išmušė 
mane iš civilizacijos.

Vieną sykį jaunas amerikietis — 
eskadrilės draugas paskolino man 
J a c k‘o L o n d o n‘o knygą 
„Snark'o kelionė“. Iš šios knygos 
sužinojau, kad plaukti per pasaulį 
galima palyginant nedideliu laive
liu. Aš nutariau, kad aš mėginsiu 
panašių nuotykių, jei pergyvensiu 
karą.

Vėliau aš susitariau su dviem 
draugais. Buvom sumanę trise ma
žame laivelyje padaryti kelionę į 
Ramiojo vandenyno salas.

Tačiau šie mano draugai tragin- 
gai žuvo ore.

Tada aš nutariau keliauti vie
nas. Metęs savo pradėtą inžinie
riaus karjerą, per ištisus metus aš 
ieškojau visuose Prancūzijos uos
tuose būrinio laivelio, kurį galė
čiau valdyti pats vienas, niekieno 
nepadedamas. Pagaliau, nuvykęs 
pas draugus į Angliją, aš viename 
jos uostų radau tinkamą sau laivą. 
Tai buvo „F i r e c r e s t“.

II.
t

„F i r e c r e s t“.

Šis laivas pastatytas 1892 metais. 
Jis buvo lenktynių laivelis. ,,F i - 
r e c r e s t“—tipiškas anglų ,,e n t- 
t e r“ siauras ir gilus. Jis turi 11 
metrų ilgio.

Jo didžiausias plotis 2 mtr. 60. 
Tai, tur būt, siauriausias laivas, 
kuris perėjo vandenyną. Laivas sė
di vandenyje 1 mtr. 80 cnt. 3V2 to-

„Firecresto“ burių sistema.

į’"„Fiecresl“.

nų švino kylys ir 3 tonos vidaus 
lesto leidžia laivui stipriai laiky
tis. Denys turi tik 2 langelius ir 
gali išlaikyti didelį bangų spaudi
mą. Yra tik vienas stiebas. Laivas 
stipriai pastatytas. Nežiūrint į tai, 
kad jis turi 32 metus, jis yra pil
noje tvarkoje ir juo galima pasiti
kėti. Laivo vidų geriau nekaip ap
rašymas parodo šie du brėžiniai.

Pietums virti yra žibalo mašinė
lė, kuri yra pakabinta prie lubų, 
kad būtų nuolat vertikalinėje pa
dėtyje. Proviziją sudaro jūrų bis
kvitai, ryžiai, bulvės. Šviesa — ži
balo lempa ir žvakės.

„Aš neturiu daug vietos laive — 
sako Alain Gerbault — tačiau aš 
pasiėmiau su savim 4 metrus lite
ratūros, tai reiškia apie 200 tomų 
knygų. Mano knygos, tai nuotykių 
aprašymai ir poemos.

„Kada aš noriu nustatyti savo 
mėgiamiausių autorių eilę, aš gal
voju apie tai, kaip jie supranta jū
rą. Jūrininkas, kokiu aš esu, kriti
kuoja visada autorių. Man patin
ka tik tie autoriai, kurie buvo vie
nu laiku ir dideli jūrininkai ir dideli 
poetai“.

III.

Išvykimas.

Pirkęs laivą Anglijoje, Alain 
Gerbault juo parvažiavo į Prancū
zijos pietus. Daugiau kaip per me
tus A. Gerbault su vienu mažu 
berniuku daro daugybę kelionių 
„F i r e c r e s t‘u“ Prancūzijos pie-
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tų pakraščiuose. Jis norėjo užsi
grūdinti fiziškai ir išmėginti laivą 
visose oro sąlygose; darė visokiau
sius burėmis manevrus. Tik dau
giau, kaip po metų jis pasijuto tik
ras pakelti fizinį ir moralinį suma
nytos rizikingos kelionės nuovar
gį. Pasijuto, kad gali išvykti didžia
jam žygiui.

Alain Gerbault išvyko iš Can
nes balandžio mėn. 25 d. Štai ke
lios dienyno ištraukos iš pirmų ke
lionės dienų.

„Balandžio 26 d. — 2 valandą. 
Šiaurės — rytų vėjas. Aš bėgu nuo 
audros darydamas didžiausį savo 
kelionės greitį. Mano ,,loets“ užre
gistravo 30 mylių per 3 valandas. 
Barometras krenta. Vėjas didėja. 
18 vai. pasidaro pavojinga lėkti 
nuo audros. ,,F i r e c r e s t“ eina 
beveik bangų greitumu ir kada 
banga užeina į denį, vanduo ilgai 
pasilieka,

„Mano laivas yra bangų mėto
mas. Sunku valdyti būręs. Pavar
gęs, po 16 valandų darbo aš nulei
džiu būręs.

„Bal. 27 d. — Audra tęsiasi. Vi
są naktį bangos ėjo per denį. Ba
rometras dar krinta.

„Bal. 28 d. — Atsikėliau 4 vai. 
Apie 12 vai. vėjas kiek sumažėjo. 
16 vai. 40 m. stiprus vėjas priver
čia mane nuleisti didžiąją būrę. Po 
kelių minučių tikriausia audra ūžia, 
jūra pakilo. Nuleidžiu būręs ir mie
gu iki 7 vai. Tik per visą naktį lai
vas yra labai bangų mėtomas.

„Bal, 30 d. — Audra pasibaigė.
Toliau per keletą dienų buvo 

puikus oras.
Gegužės mėn. 15 d. Alain atvy

ko į Gibraltarą.
Čia jis turėjo galutinai sutvarky

ti laivą prieš kelionę ir apsirūpin-

Laivo skersinis ir išilginis piūvis.
Vertikalus piūvis: D kompasas, 2) knygos, 3) langeliai, 4) suolai, 5) pr. ustuvas, 6) 
laiptai, 7) spintos, 8) dėžės, 9) sofa, 10) virtuvė, 11) lova, 12) dėžės. Horizontalus 
piūvis: 1) dėžė sū burėmis. 2) suolą1', 3) praustuvas, 5) stalai, 6) sofa, 7) stiebas, 

8) pompa, 9) virtuvė, 10) dėžės.

Iš jūrininkystės tyrinėjimų.
Jau žinom, kad pačioje senovėje jūri

ninkai pasitenkindavo vien tik pakranti- 
niu plaukiojimu. Apie mokslišką jūrų 
gamtos tyrinėjimą nebuvo net kalbama. 
Viduramžio pabaigoje ir naujųjų amžių 
pradžioje plaukiojimai mažai ką padėjo 
pažinti jūrą, nors ir padarė pradžią lais
vų plaukiojimų atvirose jūrose. Buvo at
likti garsūs plaukiojimai, pavyzdž. Chris- 
tijono Kolumbo, Vasko de Gama 
ir kitų. Bet štai jau VIII amžiaus gale 
atskiri jūreiviai pradeda navigacijos ir 
geografinį jūrų tyrinėjimą. Pavyzdž., 
K u k‘a s, lydimas jauno tyrinėtojo R e i n- 
goldo - Forster o, 1772 — 75 mt. 
surenka įvairių geografinių plotų tempe
ratūros davinius. Čia galima paminėti ir 
sėkmingą kelionę K o c e b o 1815 — 1818 
m., F i c r g a u s kelionę 1813 — 1836 mt., 
su kuriuo keliavo Darvinas. Visi tie 
darbai baigėsi vien tiktai tyrinėjimu 
vandens paviršiaus.

Gelmių tyrinėjimai prasideda tada, 
kai išmokstama matuoti pačias giliausias 
jūrų vietas.

Ir štai vienas Amerikos Jungtinių 
Valstybių karininkas, Brukąs, 1854 m. 
išranda prietaisą vadinamą lotą, su kurio 
pagalba galima tirti jūrų dugnas. Kaip 
tiktai tuo metu pradedamas tiesti tarp 
Amerikos ir Europos povandeninis kabe
lis, ir šis darbas reikalauja smulkiai iš
tirti dugną. 1857 mt. Bruko draugas M. F. 
M o r i sustato šiaurės Atlantinio vande-

ti maistu. Štai ką jis paėmė su 
savim:
^300 litrų vandens, 40 klg. sūdy
tos jautienos, 30 klg. jūrų biskvitų, 
15 klgr. sviesto, 24 puodus konfitū
rų, 30 klgr. bulvių.

Kelionės autorius toli nebuvo 
tikras savo kelionės pasisekimu ir 
todėl kelionės tikslą jis laikė pa
slaptyje. Tik 2 jo draugai žinojo 
sumanymą.

Taigi birželio mėn. 6 d. Alain 
Gerbanlt pakėlė inkarą 4.500 my
lių kelionei

(B. d.). 

nyno jūrlapį, kuris naudojamas iki šiai 
dienai. Be to, jis sutvarkė vėjo, oro, sro
vių ir temperatūros stebėjimus ir paskel
bė naują veikalą: „Vėjų ir vandens sro
vių jūrlapiai“. Didžiausią naudą davė Mo
res tyrinėjimai burlaiviams, nes pritaikius 
jo darbo vaisius keliones galima buvo 
atlikti greičiau ir su mažesniu, kaip prieš 
tai, pavojingumu. XIX amžiaus viduryje 
jau visų tautų laivynuose ėmė užrašinėti 
stebėjimus.

Šalia šių darbų buvo daromi ir giles
nių vandenyno sluoksnių tyrinėjimai.

1868 — 70 mt. Edinburgo prof. J u - 
vili ir Tamsonas, plaukiodami anglų 
laivais „Leitnin“ ir „Porkinpin“, pradėjo 
tyrinėti esamas Airijos vakaruose vande
nyno dalis ir išplėtė šį darbą toliau į 
pietus išilgai Portugalijos ir Viduržemio 
jūros kraštų iki Maltos salos.

XIX amž. 80 mt. amerikiečiai ištyrė 
Wes - Indijos vandenis ir Holštromo 
srovę.

XX amž. pradedamos daryti ekspedi
cijos į Šiaurės Ledyniuotąjį vandenyną.

Dabar W i 1 k i n s a s (Žiūr. „S. A." nr. 
6 — 7) povandeniniu laivu „Nautilius" no
ri atlikti didelę kelionę ir tyrinėjimus į 
Šiaurės ašigalį. Pamatysim ar laimingai 
pasiseks jam pasiekti.

Vyr. valt. Gedgaudas.

Mirė naujo kompaso 
išradėjas.

Kuomet ir kas išrado kompasą, ku
ris taip dažnai yra būtinas skauto tarny
boje, negali niekas pasakyti. Kompasas 
su magr etiniu rodyklėlių buvo žinomas 
dar Kolumbui, kai jis rado Ameriką. 
Ir iki pastarojo laiko jūrininkai kitokio 
kompaso tipo nežinojo. Tiesa, magni- 
tiniame kompase buvo daromi kai kurie 
patobulinimai, bet jie didelės reikšmės 
neturėjo. Ir tik 1904 metais vokiečių 
inžinierius Anšiuts - Kempfe išrado naują 
kompasą, visiškai laisvą nuo galėjimo 
būti tų klaidų, kurias jūrininkams, kurie 
naudojosi magnetiniu kompasu, tekdavo 
ištaisyti matematiškų apskaičiavimų būdu. 
Tas naujas kompasas savo statyba tiek 
viršija žinomą mums visiems magnetinį, 
kiek naujausieji garvežiai greituosiuose 
traukkiniuose tobulesni, pavyzdžiui, už 
Fultono pirmąjį lokomatyvą.

Visų klaidų, kurias reikėdavo praša
linti, naudojantis magnetiniu kompasu, 
naujajame nėra. Naujame kompase nėra 
magnitinio rodyklėlio. Jame yra besi
sukinėjęs diskas, kurio neveikia nei kiek 
laivo nauginės dalys, nuliankenčios mag- 
nitinį rodyklėlį nuo teisingo kurso, ir 
net kariais žymiai. Tarpe kita, Aršiuts- 
Kempfe kopmasągalima sujungti elekriško 
laido pagalba su visais kitais kompasais 
esamais tame pačiame laive. Dabar visi 
vandenynų garlaiviai jau ėmė vaitoti 
Anšius-Kempfe kompasą ir aeroplanuose 
taip pat juos naudoja.

To sudėtingo ir vertingo įrankio 
išradėjas inžinierius Antšius - Kempfe, 
kaip praneša iš Berlyno, mirė Kyle ge
gužės 8 dieną.

Arėjas Vitkauskas.
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Taigi, ir mes,
L

— Kad tokių žmonių būtų daugiau, 
galėtum laimingai gyventi. Pamanyk, nei 
pažįstamas, nei draugas, nešė per visą 
mišką, o kai paklausiau pavardės, jis ty
liai pasakė: skautas. Tik tą vieną žodį. 
Ir žinok žmogus, ar čia vardas ar pavar
dė, — kalba Bartkus, „senelis pakrūmės 
Bartkus“, kaip jį vadina artimo kaimo 
gyventojai. — Toks jaunutis, bloznelis, o 
sveikata, sakau, ne sulig žmogaus.

— Skautas, o gal Skautaitis, ar Skau- 
tavičius, gal nenugirdai, — aiškina jo 
žmona Rožė.

— Ims ir nenugirs. Aiškiai pasakė: 
skautas. Aš dar klausiu: kaip pavardė? 
Jis atsako: skautas, o vardas? Klausiu, 
vėl atsako tą patį. Aš tada nežinojau kaip 
jam dėkoti, ištrūkęs iš mirties glėbio; 
negalėjau kamantinėti.

— Geras žmogus, jeigu kada dar su
tiktum, reikėtų atsilyginti, — žmona, lyg 
labai didelę pareigą primena.

Abu seniai nutilo. Vasaros šventadie
nio popietė kvepėjo neseniai išsikasoju- 
siais beržais ir pušimis.

Vakaruos nubridusi saulė ištiesė ilgus 
medžių šešėlius per sužaliavusio vasaro
jaus palaukę.

Bartkaus pirkia stovi prie didelio miš
ko, įsispraudusi į mišką. Prie pirkios lo
pinys smiltingos žemės bulvėms ir gri
kiams augti. Pamiške atsitiesęs Veltainių 
sodžiaus žemės rėžis ateina prie miško, 
o beržynas nukerpa. 0 už beržyno, ant 
kalnelio Bartkaus pirkia ir tvartas. Dvi 
trobos labai mažos, du seniai labai seni.

Kažin kada Bartkus buvo ruso karei
vis. Tomske, Kaukaze buvo nugabentas. 
Uralo kalnus išbraidė, o po vienuolikos 
metų tarnystės, atėjo senas, trims meda
liais papuošęs iškilą krūtinę.

Valdžia davė 14 rublių ir lopinį že
mės miško atokaitoje. Pasistatė pirkią ir 
tvartą, pirko ožką, po ranka atsinešė 
šuniuką. — O kai tiek turi, gali gyventi, 
— tarė tada Bartkus ir išėjo į girią 
vytelių piauti. Pintines pynė, vagones 
sviestui ir varškei nešti šukė iš tošių.

Nueidamas su tošėmis ir pintinėmis į 
turgų, Veltainių sodžiuj pažino kampinin
kę Rožę, kuri linus verpė ir šelmiškai 
gudriais raštais staltieses išrašinėjo, aus
dama šešiolika nyčių.

Vieną šeštadienį, prieš pačias Sekmi
nes nuėjo į Čedasus, padarė užrašus, o 
po trijų savaičių, surišo.

Tai buvo dar prieš Didįjį karą.
Metai šlekais nučiuža, žiemą tvoromis 

nupliaukšia, pavasariais nuteka.
Daug pintinių Bartkus nupynė, kark

lus. išgenėjo, vagonėmis apylinkės svies
tą pasvėrė, o Rožė šimtus kuodelių pirš
tais iškedeno, siūlan suvijo, seilėm su
vilgė.

Abu paseno; senutės pečius prilenkė 
prie kuodelio, akys įkrito. Kažin ko, lyg 
ieškodamos jos akys, žiūri iš po blaks
tienų.

Tik Bartkus nenori palenkti galvos, 
eina kaip senas, rūpestingas karys. Kar
tais kvapas užkliūva, miško medžių lapai 
susilieja žalion marškon, bet jis nenori 
žinoti savo metų.

Kai kas paklausia jo metų, jis drąsiai 
kerta: „Kai Rygą statė, dveigys buvau!“ 
Kada Rygą statė — pats žinok.

Nuo ryto iki vakaro Bartkus pina pin
tines, tošių dėžutes, vagones dirba.

Giedrią dieną išeina į miškus, Kazliš-

. Vyt. Donaila.

kaip skautai.
kio pelkėn vytelių piauti, gambuotų, vi
saip išsikerojusių medžio šakų rinkti.

Praėjusią žiemą išėjo į mišką, kirvu
ką ir duonos gabalą nešinas. Ilgai ir toli 
klaidžiojo po mišką. Senai buvo buvęs, 
tad taip ir traukė, eiti, žiūrėti, bristi per 
sniegą. O sniego kartais iki rausvos juos
tos. Ir kirvuko kotas įsibeda sniegan, kai 
įkrinti iki pažastų.

Taip ir brido per mišką, vieni miško 
velniai težino, kur nuėjo. Bet jis nemo
ka pasiklysti; jam visi medžiai pažįstami, 
visur būta.

Pailsęs atsisėdo, užsirūkė, išėmė duo
nos riekę, godžiai suvalgė, apščiai seilėm 
suvilgė. Pailsėjęs rengias eiti. Keista, ko
jos lyg ne savos. Tokios sunkios, rodos, 
ir šaltos. Kas čia gali būti. Išsitempia 
Bartkus, pasitampo ir eina. Pinas kojos, 
nors tu čia gulk ir po sniegą raitykis.

— Viens, du, trys, — komanduoja pats 
sau: žengte marš! Eina per sniegą, kojos, 
kaip po pakulas, vejasi, prakaitas pila, 
kakta drėgsta. Jam pikta ir gėda, jis se
nas karys, tiek visko matęs, nebegali eiti, 
pinasi kojos.

Dar kartą išsitempia, šoka visa jėga, 
sniegas girgžda, o kojos dar labiau ne
klauso.

Pagaliau nuilsęs jis krinta į sniegą, 
tampo kojas, glosto strėnas. Vėl stoja, o 
kojos visai nebeklauso. Lyg medinės ka
žin kokiam balastui pridėtos tik pinasi.

Kas čia gali būti? Jis buvo sveikas, 
krūtinė kala kūju, galva lengva ir giedri, 
akys mato, tik kaip čia su kojomis.

Jis atsirėmė prie beržo. Didelis, sto
ras beržas, aplink jį broliai beržai, eglės, 
eglaitės. Tik jis vienas girioj. Tai kas, kad 
vienas, jam nešalta, jis nepavargęs, tik 
kojos neklauso. Jei jos jo neparneš na
mo, o naktis visai arti.

Jis apsidairė, pažiūrėjo į juosvai balk
švą dangų, baltom vilnom apžėlusį. O 
naktį bus vienos žvaigždės, vienos bris 
per dangų, žiūrės pro medžius, o jis čia 
šals, užmigs ir numirs. Ir nepamatys dau
giau savo eglės šakomis išrašyto lango, 
neišgirs gaidžio giedojimo. 0 tu Rože. 
Žmonele.

Vėjelis nušliaužė per medžius, kelios 
sniego kupsnos nukrito nuo eglės šakų. 
Tyliai susmego į sniegą. Taip ir jis, kaip 
sniegas išnyks.

Jam gaila, kam jis vedė, kam buvo 
nuvežę į Kaukazą, tiek pintinių nupynė, 
o visko nebebus, nebeliks.

Skanaus apetito nereikia sakyti. 1930 m. Šiaulių tunto stovyklautojai sotinasi.

Dar kartą jis atsistojo, apkabino ber
žą ir norėjo eiti. Niekis. Aplink beržą, 
liemenio įsitverdamas apeina, o toliau, 
nė žingsnio.

Vėl atsisėdo. Atsiduso. Ir vėjas pakilo. 
Dangų nušlavė, pradėjo temti. Tolydžio 
tamsyn ir tamsyn. Vakaruose ištryško 
žvaigždė, prie eglės šakos įstrigo dan
gaus atkarpoj.

Mirtis. Šalti šiurpuliai nuriedėjo per 
visą kūną. Tyliai ošia miškas, ar ir jis kal
ba apie jo mirtį. Taip ilgu, liūdna pasi
darė.

Jis nepajuto, kaip šalta, sūri ašara per 
skruostus nuriedėjusi užkliudė kertę lū
pų. Ir antra, ir trečia. Pačios ašaros, lyg 
susitarę, bėga iš akių. Jis labai seniai 
verkė. Net buvo užmiršęs, kaip kada 
verksmas liejasi.

Kažin ar ilgai verkė, ašaros bėgo, tik 
kažin koks ramumas suglaudė blakstie
nas, lyg šilta pasidarė, o kai nubudo, jis 
pajuto šiltą žmogaus kvapą, pamatė jau
ną vaikiną, glostantį jo veidą.

Tada jis manė, kad sapnuoja.
— Kur aš esu? — jis klausė.
— Miške, būk ramus, sakyk, kur na

mai, aš parnešiu.
Atsipeikėjo. Jau buvo arti pusiaunak

čio, kai jį nešė namo. Per sniegą, sušilęs 
nešė jį, kaip mažą kūdikį. Atnešė į pir
kią, nustebusi ir susirūpinusi žmona ne
žinojo, kaip dėkoti geraširdžiui vaikinui.

Jis siūlė atlyginimą, o vaikinas tik 
vandens atsigėręs, tarė: „Aš iš meilės ir 
pareigos".

— Kas tu esi, — jis klausė.
— Skautas, — atsakė jaunuolis.

■ Klausinėjo, kur gyvenąs, koks vardas, 
jis nebegalėdamas patarnauti ligoniui iš
ėjo širdingai atsis<veikinęs.

Ir dabar Bartkus atsimeną skautą. 
Tik tas Vienas žodis, toks, rodos, didelis, 
gražus, bet Bartkui vieno žodžio maža/ 
Jįs .norėtų dar. kartą sutikti tą jaunuoli, 
padėkoti, giliai pažiūrėti į jo veidą, juk 
tokie žmonės reikia ilgai, ilgai atminti.

Tik Bartkus retai išeina iš savo miš
ko, retai nulinguoja balkšvu miškeliu 4 
raudonuojantį Čedasų miestelį.

— Susitiktum, pasikalbėtum, gal už
eitu pas mus. Menki tai menki mūsų na
meliai. ką gi. Dabar tiek pieno, saldaus 
ir rūkštaus, dar ir aviečių turiu, pavai
šintum, — kalba Rožė, gera Bartkaus 
žmona. — Nueitum į Čedasus dažniau, 
apsidairvtum. o jis, manai, neateina i Če
dasus. Žiūrėk, ateinantį sekmadieni nu
eik ir sutiksi, gražiai prieik, pakalbėk. 
Toks žmogus, kur matyta, per tokį snie-
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gą vilko, nešė, gal ir pats kokią ligą ga
vo. Jaunas, lieknas, kaip vidurmiškio pu
tinas.

Galvoja Bartkus. Jis senai ieško to 
jaunuolio, Velykose dairėsi po Čedasus, 
o kaip nėra, taip nėra. Vienas lyg į tą 
panašus, o gal ir ne tas.

— Gerai sakai, nueisiu bent trejetą 
sekmadienių. Turi būti, juk ne į marias 
įkrito. Apsidairysiu — surasiu. — Nu
taria Bartkus. Traukia pypkės dūmus, 
klostosi apie jo didelius antakius.

Raudonas vakaras už beržyno. Prie 
miško mykia žaloji, kvepia pienu ir ber
žais.

Eina Bartkai į pirkią zacirkos virti.
— Jei ne tas vaikinas — taria Bart

kienė.
Nebetraukčiau pypkės dūmų, nekvė

puočiau tokiuo gardžiu beržų žvdėjimo 
kvapu.

II.
Nušlamėjo birželis, liepos mėn. Rug

pjūtis atūžė šlamančiu vėju šilus glosty
damas.

Sulūžo Bartkienės sveikata. Taip sau, 
nei liga, nei galėjimas, kaip Bartkus sako.

Sublogo, veidai išsitempė ant žandi
kaulių, oda pagelto, kaip pasenęs agur
kas.

— Nebepagysiu. Man toks sapnas pri
sisapnavo: sėdžiu aš ten pakelėje, kur 
Šv. Jonas Krikštytojas stovi prie upelio. 
Sėdžiu ir matau: ateina, juoda skraiste 
apsidengusi, moteris, labai liūdnai žiūri. 
Aš net krūptelėjau. „Nebijok, sako, toji 
moteris, tu nemirsi, kaip visi. Tu taip 
nužaliuosi, kaip jaunas medis vidury lau
ko, kai jam šaknis plūgais nupiausto“. 
Toji moteris taip pasakiusi nuėjo vieške
liu, o aš ilgai klūpojau prie Šv. Jono 
Krikštytojo.

— Supaisysi čia visus sapnus, kiek 
žmogui Dievo skirta, tiek ir gyvensi. Ką 
čia visokios moterys, — ramina Bartkus. 
— Aš neseniai sapnavau apie žydinčius 
linus: tu rauni, o aš šukuoju. Abu mes 
jauni ir gražūs. O tu žinai, kad linų rovi
mas reiškia ilgą gyvenimą. Šitą visi žino.

Atsidusus Bartkienė vis savo kalba:
— Man jau gana. Nuo pavasario vis 

kažin kas čia po krūtine, neramu ir sun
ku, nors čia kažin ką. Ir trūkiažolių ir ra
munėlių gėriau. Nebetas, nebetas, nors 
tu čia ką. Stalas vis girgžda, balkės šau
do, manai kieno mirtį pranašauja. Atida
ryk langą, aš baisiai noriu, kad paukščių 
čiulbėjimą girdėčiau. 0 jų čia tiek.

Bartkus atidaro langelį, apsidairo. 
Paukščių balsai girdis ir dar kažin kieno 
balsai skamba po girią. Nuo ryto, rodos, 
keli šimtai žmonių kažin ką rengia ten 
ant kalno, kur tuščias plotas smėliu 
dulka.

— Kažin kas ten girioj taip ūžia? — 
klausia Bartkienė.

— Ir aš nežinau. Gal Veltainių jau
nimas kokią gegužinę rengia.

— Gal. Pasiklausyčiau ir aš muzikos. 
Gal bus ir armonika. Nebepagroja nie
kas dabar taip, kaip Vailio Jokūbas gro
davo. Kai buvau dar pusmergė, jis kad 
paims visais pirštais, kad užverks, nors 
verk atsiklaupęs ir tai nieko nepadarysi. 
Dar jeigu būdavo Andriulio Jeronimas su 
plieno geležėle. Dzin, dzin, klijuoja, jis 
savo geležėlę prie armonikos, o čia žmo
gus nors mirk. Kur dabar, nei tokių mu
zikantų, nei armonikų. Žėglio Valentinas 
su smuiku kai užverkdavo, visa veselija 
ašaromis prapliupdavo. Kad taip, dabar, 
aš gal ir mirt nebenorėčiau.

Įbedė akis į langą, į žalią beržyno 
sieną. Ten toli girdėjosi kažin kokia, lyg 
muzika, lyg žmonių eisenos dainavimas.

— Nueisiu pas Kirdeikį, jis visur eina, 

veselijas atgroja ir visur, prašysiu, gal 
ateis ir čia, — ryžtasi Bartkus. — Serga, 
sakysiu mano žmona, o kai mes miške 
gyvenam, vienu du, ji muzikos nori. Ateik 
ir pagriešk. Taip ir pasakysiu, kas, ar 
jam sunku ar ko. Smuiką visaip gali, ir 
paverks ir pasijuoks.

— Tai ką čia, žmonės kažin ką pasa
kys. Jeigu ateitų, aš ir pati nežinau, ko 
man taip noris, kažin kokių muzikų, 
paukščių čiulbėjimo. Aš jau gal tokioj die
noj gimusi, vis mane traukia prie muzi
kos. Kai išgirstu, rodos, viskas taip gerai, 
— kalbą kaip išpažintį Bartkienė.

Bartkus atsiraitojo rankoves, šeimi
ninkės pareigos užgriuvo. Jis ir Kirdeikį 
užmiršo.

III.
Po dienos, rytą, atėjo du vaikinai. 

Žalsvais marškiniais apsivilkę, vienam ant 
apikaklės žalia skarelė, sakytum, kakla
ryšis.

Rado Bartkų bekepantį blynus.
— Iš kur ponaičiai būsit, pas mus re

tai lankosi žmonės, matot, gyvenam, kaip 
atsiskyrėliai, — kalba Bartkus. — Žmona 
susirgo, o dabar man viską žinok.

— Mes galim padėti. Eidami per miš
ką, tokioj gražioj atokaitoj, pamatėm pir
kią, užsukom. Jei sutiksit, mes galim pa
dėti.

Bartkus stebisi. Kažin kokie ponaičiai 
siūlosi padėti. Ne juokais ima vienas kep
tuvę, turi savo peilius.

— Tai kaip čia dabar, ponaičiai, —. 
spiriasi Bartkus.

Teko nusileisti. Jiedu su lengvu mo
terišku sumanumu iškepė blynus, sutvar
kė židinį, malkų prikapojo.

Žmona gulėdama lovoj nustebusi sekė 
jaunuolių darbą.

Bartkus įsidrąsino. Papasakojo savo 
gyvenimą, žmonos ligą, jos troškimą iš
girsti armonikos grojimą.

— Na, ale, sakykit, ponaičiai, ar jūs 
juokaujat, ar ką čia? Man senam seniui 
padedat, taip sumaniai dirbat, kaip aš at
silyginsiu. Iš kur, kas esat, ponaičiai, do
vanokit, aš taip va stačiai ir klausiu.

— Skautai, — atsako vienas. — Mes 
kiek galėjom, padėjom. Motin, rytoj būk 
sveika, pasiklausyk muzikos. Sudie.

Abu atsisveikinę išėjo.
— Palaukit, sakot skautai. Skautai, o 

jei vienas būtumėt, tai vadintų: skautas, 
taip, kur jūs gyvenat? — klausia Bart
kus.

— Čia miške už kalno mūsų tuntas 
savo stovykloje. Kai turėsi laiko, ateik, 
tėvai.

— Tai kaip jūsų vardas, pavardė?
— Skautas.
— Ir visa.
Abu linkterėjo galvas. Pakėlė rankas 

prie pilkų skrybėlių ir nuėjo.
— Skautas, skautai, stovi ant pirkelės 

slenksčio Bartkus, žiūri į nueinančius vai
kinus. Jo mintyse atgijo vaikinas, kuris 
nešė per sniegą. Ak, kaip gaila, gal jie 
žino, kur randasi tas skautas, kuris jį nuo 
mirties išnešė.

Sutemom apsidengė vakaras. Rausvas 
rugpiūčio vakaras.

Bartkai išgirdo armonikos, smuiko ir 
dar kažin kokios labai širdingos muzikos 
balsą.

Pamiške atėjo keturi vaikinai, visi 
žalsvom palaidinėm apsivilkę, pilkais 
skrybėliais.

Suėjo pirkion.
— Atėjom motutei pagriešti, — tarė 

vienas, dieną bulves skutęs. — Ar leisi.
Po valandėlės klykė armonika, ver

kė smuikas, labai rūpestingai dūdavo va
rinė susivijusi dūda. Iki pusiaunakčio.

Sėdi Bartkienė lovoje, kartais šyp
sosi, kartais verkia.

— Klausyk, žmogel, taip pat, kaip pas 
Bailionį, tą bagočių, kai duktė už Lūžiš- 
kių Klimo išėjo. Trys muzikantai taip 
gražiai grojo, aš maniau, kad ligi mirties 
tokios muzikos nebegirdėsiu. O čia dabar 
taip gražiai groja, — kalba Bartkienė 
vyrui.

— Toks pat maršas, kaip ant veselijų. 
Ir polka, o suktinis, nors mirk ir neju
dėk. Girdi, plonaisiais, kad užverkia, tai 
net kvapas susilaiko. Ir linksma ir verkt 
norisi. Tai, sakau, to muzikos balso ga
lybė, — stebisi Bartkus. Arčiau prie žmo
nos pasilenkęs sako. — Dvidesėtkį litų 
atskyriau. Ar su pinigais dangun kelią 
klosi, pinsiu daugiau pintinių. Aje, ką čia 
kalbėti, keturiese taip ilgai groja. Tas 
ketvirtas su būgneliu, ale vistiek groja, 
vargsta.

Apie dvyliktą valandą rengėsi išeiti.
— Jei motutei patinka, mes ir ryt atei

sim. Gal kiek anksčiau, — taria vienas.
— Labai lauksim. Tai čia, ponaičiai, 

nors už žingsnius, — duoda Bartkus dvi 
žalias dešimtlitines.

— Tėvai, mes ne už atlyginimą. Mums 
malonu jums padėti.

Visi atsisveikina ir išeina.
Per mišką eidami groja, miškas aidi. 

Pro pravirą langą teka kvepiančio vaka
ro oras ir muzikos garsai.

Bartkus stovi prie langelio, o Bart
kienės veidu nubėga dvi ašaros.

— Ir tokių žmonių yra ant svieto, — 
ji taria, kaip didelę, netikėtą paslaptį.

— Taigi, esama. Kodėl aš toks nega
lėjau būti, — žiūri Bartkus į nueinančius 
ir kažin ko labai brangaus, negrįštančio 
jis nebesulauks.

Dienos bėgo. Po kelių dienų pagijo 
Bartkienė, o Bartkus buvo nuvykęs į 
skautų stovyklą.

Nustebo senis. Ilgai aiškino jo pažįs
tami muzikantai, kas yra skautas, ką jis 
veikia.

Atrado stovykloje ir jį išgelbėjusį jau
nuolį. Jis kukliai pasakė: „Esu skautas“.

Apkabino Bartkus, ilgai bučiavo jo 
galvą.

Nužydėjo trys vasaros, nebesusirenka 
ten skautai, nes žalias miškas užsodintas. 
Tik mažas, gelsvas kalnelis dar tebedul- 
ka pasėliaus nepridengtas, o aplink ža
lios, kvepiančios marios.

Po liepos mėnesio, gražų vakarą, išsi
rikiavę, abu Bartkai ateina ant kalnelio, 
surenka krūvelę žagarų, ir uždega.

Abu sėdi ir žiūri į kylančius aukštyn 
dūmus. Jiems tai primena skautų laužą, 
kai jie ten būdami.

Baigia gęsti paskutinės žarijos. Tik 
lengvas vėjas, kaip topolių pūkus, skirsto 
pelenus.

Dangui pusiaunaktis. Grigo ratu upelis 
už Veltainių nuvažiuoja, mėnuo kažin kur 
sudyla.

— Sudegė laužas, žmogel, — taria 
Bartkienė.

— Taigi, ir mes, kaip skautai, žmon, — 
atsako Bartkus.

Vienas antram padavę rankas eina per 
mišką į pirkią, kur laukia tos pačios nak
tys, tos greitos dienos.
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Ei, skauteliai, bukim status, bukim grakštus!
Jeigu kam teko matyti graikiškų 

statulų, tam pirmiausia krito į akį 
ne rankų ar kojų raumens, bet 
danga, pilvo raumens. Moderninė 
kūno kultūra ypač rūpinasi išmik
linti liemenį, ląstą, kur yra svar
būs gyvybės organai. Ir nuo dan
gos raumenų labai daug pareina: 
jie yra vadinami virškinimo rau
menimis, nes jie padeda žarnų vei
kimui — judėjimui. Pagaliau ir kū
no laikymas, mūsų statumas ir 
grakštumas labai pareina nuo dan
gos ir nugaros raumenų išlyginimo, 
nuo jų darnumo. Todėl skautai sa
vo rytmečio mankštose turi įtrauk
ti dangos raumenų lavinimus. Čia 

duodame (iš Kradmano) daugiau tų 
mankštų, kad rytmečio gimnasti
ką būtų galima įvairinti, nes vieni 
ir tie patys mankštymai nusibosta 
ir nebedaro reikiamos įtakos. Kas
dien reikia pasirinkti du — tris 
lavinimus, kiekvieną reikia daryti 
4 — 6 kartus. Grįžtant po savai
tės laiko prie tų pačių mankštų, 
reikia daryti kiek daugiau kartų 
(6 — 8). Darant lavinimus, pats 
svarbiausias daiktas nesuvaržyti 
kvėpavimo: lengvesnėje padėtyje 
įkvėpti, sunkesnėje iškvėpti. Štai 
tie mankštymai:

Nr. 1. Ant vieno kelio klūpiant, 
lenktis atgal įkvėpiant.

Nr. 2. Ant abiejų kelių klūpiant, 
lenktis atgal įkvėpiant.

Sekantis „Sk. A.“ nr. išeis 
š. m. rugpiūčio mėn. pirmomis 
dienomis. Fotografijas ir rank
raščius šiam nr. priimame ik* 
š. m. liepos m. 31 d.

„Sk. A.“ red.

Nr. 3. Pritūpimas ant vienos lie
jos. Silpnesni gali prisilaikyti vie
na ranka prie medžio ar kėdės.

Nr. 4. Atremti kojas į tvorelę, 
suolelį ar kur kitur, lenktis įkvė
piant atgal ir iškvepiant keltis.

Nr. 5. Aukštielninkai gulint tie
sias kojas kelti į viršų stačiu kam
pu. Koją leidžiant įkvėpti.

Nr. 6. Kūliais verstis, galva ne
siekiant žemės.

Nr. 7. Pritūpti, atsiremti į žemę 
tarp kelių, ištiesti (išmetant) kojas 
atgal. Greit vėl grįžti į pritūpimą. 
Kvėpuoti lygiai.

Nr. 8. Kristinoj padėty, kelti ko
ją pakaitomis į viršų. Keliant koją 
įkvėpti, leidžiant iškvėpti.

Nr. 9. Kristinoj padėty (kūnas iš
tiestas kaip lenta) su praskėstom 
kojom, kelti ranką pakaitomis į 
viršų įkvėpiant. Čia gauna darbo ir 
nugara.

Nr. 10 ir 11. Pritūpus prie sienos 
ar prieš draugą kojų metimas į vir
šų į stovėjimą ant rankų.

Nr, 12. Kabant kojas sulenkti 
suriesti prie krūtinės), ištiesti (iš
kvepiant) ir leisti žemyn (įkvė
piant).

Nr. 13. Su praskėstom kojom 
stovint (kojų nelenkti), rankomis 
(pradžioj pirštais, paskui delnais) 
siekti žemę iškvepiant, atsistojant 
įkvėpti.

Nr. 14. Žergtai stovint, pasilenkti 
ir kristi į priekį ištiesiant kojas ir 
liemenį. Paskui atsistoti rankomis 
slenkant į kojas. Daro tik berniu
kai.

Pavasario grožė.
Meiliu šypsniu saulė kėlės, 
Čiulpo giesmę vyturys. 
Sužydėjo kvapios gėlės — 
Žemėj džiaugsmo sūkurys.

Dvelkia vėjas, šlama šilas, 
Skrenda rytmečio juokai...
Spindi Nemuns tartum Nylas, 
Nyksta praeities sapnai.

Nyksta ūkanos, naktis 
Tilsta skundas ir verksmai, 
Sieloj darbas ir viltis, 
Sieloj dangiški aidai..

Kas pajėgs išreikšt tą grožę, 
Kas gi galą: jos suras?..
Bet ir ją lyg skintą rožę — 
Nužydėjus jos nebras\

A. B-tė.
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Gimnaslinė polka,
(St. Janušausko).

Muzika 2/t.
— Stovyklaudami paprastai tu

rime ir muzikos. Todėl būtų gera, 
kad be įprastų polkų šoktume ir 
naujas išmoktas — gimnastines, ku
rios lavina atmintį ir greitą susi- 
orientavimą. Stovyklaudami turime 
praktikuoti ir mūsų tautiškus šo
kius, stengdamiesi juos savaip su
tvarkyti, kad būtų kas iš savo kū
rybos parodyti svečiams. Taip ir 
ratelius reikia kiek „susportin- 
ti“, kad juose nebūtų aimanavimų 
ir dūsavimų, bet vikrūs, grakštūs ir 
gražūs judesiai. Apie tokius rate
lius galim spręsti iš čia dedamų at
vaizdų.

Sustojama poromis šonais 
vienas į kitą. Išorines rankas remti 
į klubą. Vidurinėmis rankomis su
siimti delnais ir sulenkti jas alkū
nėse.

I — II taktas.*
1) Išorinę koją žingsnį pirmyn, 

remiant pirštais.
2) Tą pačią koją žingsnį į šalį 

(pirštais).
3) Tą pačią koją žingsnį atgal 

(pirštais).
4) Vidurinės kojos pirštų galais 

pasisukti nuo vidurio į šalis 3/t ra
to (kojos kryžmais, išorinė koja 
pirštais), tiesiant rankas į šalis, su
siimti delnais.

III — IV taktas:
1) Išorinę koją žingsnį į šalį (visa 

plasna; išsižergus stovint).
2) Vidurinę koją statyti už išori

nės kryžmais (pirštais remti į že
mę ties kitos kojos kulnu), sulen
kiant keliuose abi koji. Vyrai, vidu
rinę koją remdami į žemę, suduo
da ją taktan.

3) Vidurinę koją žingsnį į šalį 
(žiūr. 1).

Ratelis — Grybs, grybs—baravyks: 1. «Visų grybų pulkauninks»...

Ratelis — Grybas, grybas—baravykas: 2. «O jūs vaikai netingėkite"...

Ratelis. «Pučia vėjas, neša laivą»... atliekamas būrelyje, kur kiekvienas dalyvis sten
giasi savo judesiais išreikšti teksto mintį. Ratelio žodžiai tokie;

— Pučia vėjas, neša laivę, nuneš mane į tėvynę (2 k.).
Tai bus linksma, tai bus linksma mums gyventi Lietuvoje (2 k.).
— Vai jūs bangos, bangužėlės, jūs skubėkite Lietuvon (2 k.).
Tai Jjus linksma ..... (2 k.).
— Štai jau krantas, tėvų pirkios, jau mes esam Lietuvoje (2 k.).
Tai bus linksma, tai bus linksma mums gyventi Lietuvoje (2. k.).

4) Išorinę koją statyti už viduri
nės kryžmais, sulenkiant keliuose 
abi koji. Vyrai, išorinę koją remda
mi į žemę, suduoda ja taktan.

V — VI taktas:
1) — 4): Golopas šonais (4 nedi

deli žingsneliai pasistiebiant į šalį 
šokimo kryptimi).

VII — VIII taktas;
1) Išorines rankas remti į klubą, 

vidurines rankas susiėmus sulenkti 
prie peties alkūnėmis žemyn, pasi
sukti išorėn (Vt rato) vienas į kitą 
šonu ir kartu vidurine koja pada
ryti žingsnelį pirmyn, (išorinės ko
jos remiamos pirštų galais).

2) Tas pat išorine koja.
3) Tas pat vidurine koja.
4) Išorinę koją statyti pirmyn 

vieną žingsnelį pirštų galais.
Toliau seka pirmo takto 1) sta

tant išorinę koją pirštais ir sutry
piant ir t. t.

Sviedyšokis.
Žaidimui šitoks vardas yra duotas dėl to, 

kad čia vartojamas kamuolys smarkiai šoki
nėja^ per tinklų.

Žaidimui reikalingos dvi aikštelės po 
100 kv. mtr.: 10 m. ilgio ir 10 m. pločio. 
Abi aikštelės viena su antra sudaro tęsinį. 
Šias aikšteles skiria tam tikras tinklas, kurio 
aukštis 1 m. ir 5 cm. Normalus kiekvienos 
partijos žaidikų skaičius — 5—7 žmonės. 
Jeigu žaidime dalyvautų daugiau žaidikų, tai 
aikštelė reikėtų padidinti. Žaidikai pasidalija 
į dvi lygias pajėgumu ir vikrumu partijas. 
Žaidikai, jei jų žaidžia po 7, sustoja taip, 
kaip nurodyta brėžinyje.

Žaidimui vartojamas tam tikras guminis 
kamuolys, kuris turi 15 centimetrų diametrų; 
jis specialiai taikomas tik sviedyšokiui. Svie
dinys labai jautrus: tik menkai palietus ran
ka, šoka aukštyn kelis metrus. Sviedinys 
galima mušti arba kaire, arba dešine arba 
abiem suglaustom rankom — mušti ne kumš
čiu, bet delnu; galima mušti iš įvairių padė
jimų: stovint, klūpant, net gulint; svarbu 
neduoti sviediniui ant žemės nukristi.

Žaidikų apdaras: apavas lengvas; ke
linės ilgos, baltos arba sportinės — trumpos, 
marškiniai balti ilgom rankovėm ir atlenkta 
apikakle; ant apikaklės tautinė juostelė, kas 
labai gražu. Esant saulei užsidedama mati- 
kėlis, šiaip jau žaidžia vienplaukiai. Skau
tams labai tinka skautiška uniforma.

Žaidimas partinis. Turi būti paskirtas 
referuotojas (teisėjas), ir jam padėjėjas — 
sekretorius, kuris užrašo taškus ir visa tais 
ką teisėjas liepia. Teisėjas yra atsakingas- 
Komandos paduodamos lietuviškai ir angliš
kai; paduoti komandas angliškai priimta viso 
pasaulio.

Žaidimo pradžia tokia: žaidimo tei
sėjas vienai partijai paduoda kamuolį išspren
dęs tai burtų ar kitokiu keliu. Kamuolį vi- 
sumet paduoda pralaimėjusi arba padariusi 
klaida partija ir paduoda pirmosios eilės an
trasis iš dešinės. Pradžioje abiejų partijų 
žaidikai susirikiuoja savo aikštelėse ir išsi
skaičiuoja. Teisėjui padavus komandą: beg 
to place — savo vietas užimk!, visi jas 
užima. Žaidimui pradėti komanduojama; 
begin — pradėk ! Padavėjas pasako: please 
— prašau! ir muša kamuolį plaštaka į žemę 
taip, kad jis, atšokęs nuo žemės, peršoktų 
tinklą ir nukristų priešininko aikštėje. Kitos
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Populiarinkim vandens žaidimus.

partijos žaidikai atsako: ready — priimam ! 
ir kamuolį, atšokusį nuo žemės, muša vėl į 
žemę taip, kad jis peršoktų virvę ir vėl nu
kristų į priešininkų pusę, arba, jei negalima 
— nepatogu, pasuojama kitiems.

Žaidimo eiga- Jeigu žaidikui nepasise
kė vienu smūgiu permušti sviedinį per virvę, 
tai gali dar mušti pribėgęs antras ir net 
trečias žaidikas. Tas pats žaidikas du kartu 
iš eilės negali mušti. Vienoj pusėj gali mušti 
tik trys žaidikai, jei daugiau — laikoma 
klaida. Tokiu būdu sviedinys šokinėja iš 
vienos aikštės į antrų, kol suklystama.

Klaida laikoma:
— jei sviedinys paeiliui du kartu palietė 

žemę pirma, negu jį žaidikas spėjo atmušti 
(klaida nelaikoma, jei sviedinys po kiekvieno 
pašokimo buvo atmuštas į žemę);

— jei žaidikas sviedinį permuša per 
aikštės sienas;

— jei žaidikas atmušdamas yra už aikš
tės sienų;

— jei sviedinys paliečia tinklą, peršok
damas į priešininkų aikštelę;

— jei vienoj aikštelėj keturi arba vienas 
žaidikas kelis kart iš eilės muša sviedinį;

— jei nuleidžia sviedinį ant žemės;
— jei muša sviedinį netaisyklingai; -
— jei trys iš eilės kamuolio gerai ne

paduoda;
— priešininko padaryta klaida, dėl ne- 

užtektino žaidikų dėmesio; klaida priimama, 
t. y. sviedinį atmuša atgal; tokiais atvejais 
viena iš partijų, kuri greičiau pastebės klai
dą, gali sviedinio nepriimti, t. y. savo nau
dai įskaito tašką. Ši taisyklė yra ypač nau
dinga, nes verčia visus žaidikus būti didelio, 
valingo dėmesio.

Atmušdamas žaidikas gali sviedinį laikyti 
viena ar abiem rankom ne daugiau kaip 2 
sekundes.

Nėra klaidos, neskaitoma, jei kamuolys 
nukrinta į savo aikštelę. Jei pirmą kart at
mušant išmetamas sviedinys už savo aikšte
lės ribų, tai laikoma klaida, įvykusia savo 
aikštėj, ir punkto neįskaito, daroma tik pa
kaita; jei sviedinys antrą kart nukrenta už 
ribų, tai įskaitomas taškas-

Už kiekvieną padarytą klaidą priešinga 
partija gauna vieną tašką. Po padarytos 
klaidos pradeda žaidimą ta partija, kuri pa
darė klaidą. Žaidikai po padarytos klaidos 
mainosi vietomis. Pirmutiniai eina dešinėn, 
o antrieji kairėn: abiejų partijų žaidikai keis
damiesi vietomis eina ratu užimdami vieną 
vietą toliau. Vietos mainomos komanduo
jant: change — pakaita!

Laimi ta partija, kuri greičiau duoda 
antrai partijai 15 taškų. Tada žaidėjai kei
čiasi aikštėmis, ir pradeda žaisti pralaimėju
si partija. Po kiekvieno laimėjimo, t. y. 15 
taškų, daromas pasikeitimas aikštelėmis tam, 
kad žaidikai pratintųsi orientuotis naujose 
aplinkybėse, vietose.

Žaidimai vandenyje.
Čia noriu pamokinti skautus žaisti ant 

vandens įvairius žaidimus, nes stovyklau
jant prisieis gyventi prie upės ar ežero. 
Šie žaidimai žaidžiami arba sekliose vie
tose arba giliose vietose, tada žaidėjas 
plaukia. Žaidžiant giliose vietose reikia 
turėti valtį, kad nelaimei esant galima 
būtų pagelbėti.

1. Jūrų mūšy s.
Dvi partijos eina viena prieš kitą ir 

stengiasi taškydamos priversti savo prie
šininką pasukti veidą šonu ar atgal. Arba 
galima nutarti, kad atsukęs nugarą skai
tysis „kreiseris numuštas“, ir toliau žai
dime nedalyvauja. Kiekvienas žaidėjas — 
kreiseris. Laimi ta partija, kuri daugiau
siai išmuša kreiserių.

2. Raitelių mūšys.
Žaidėjai sėdasi vienas kitam ant pečių 

ir pasidalo į dvi partijas. Kiekvienas rai
telis stengiasi išmesti savo priešą iš bal
no į vandenį.

3. Nėrimas pro tarpkojį.
Žaidėjai sustoja vandeny eilėje išsi

žergę. Paskutinis žaidėjas atsibėgėjęs nuo 
kranto šoka į vandenį ir neria visiems 
pro tarpkojį. Paskui atsistoja visų prieša
ky. Tada neria sekantis ir 1.1.

4. Varlė.
Šešios poros žaidėjų sustoja priešais 

vienas kitą ir susiima rankomis su prie
šakiniu. Vienas žaidėjas „varlė“- atsigula

Visumet reikia stengtis leisti kamuoliui 
kristi ten, kur matoma, kad žaidikas nesu
spės atmušti.

Tikslai.
Auklėjamasis tikslas: auklėja pasiry

žimą, ištvermingumą, pasitikėjimą savimi, 
sumanumą, vikrumą, akylumą, valios stip
rumą.

Visuomeniniu atžvilgiu šis žaidimas iš
dirba salidarumą, pasiaukojimą savo žaidikų 
rateliui, švelnina kartais įtemptus santykius 
savo ratelio žaidikų tarpe.

Fiziologiniai tikslai: lakstymas aikštėj 
ir rankų (čia kairės, čia dešinės, čia abiejų) 
smūgiai sviediniui, pasilenkimai, rankų kėli
mai, pasikėlimai, pritūpimai, kartais atsiklau- 
pimai, bėgimai, šuoliai kaiteliojami natūraliai, 
su poilsiu puikiausiai veikia organizmą, grei
tindami kraujotaką, kvėpavimą, stiprindami 
ir greitindami raumenų darbą, tobulindami 
pusiausvyrą. Todėl šis žaidimas atstoja 
mankštą suteikdamas malonaus džiaugsmo, 
iššaukia gerą savijautą, nusiteikimą. Verčia 
atsilikusius, ištižėlius lavintis, būti vikresniais 
ir neatsilikti nuo kitų.

Sportinis tikslas: greičiausia gauti 15 
taškų, t. y. pirmąjį ratuką, paskui antrą, 
trečią ir ketvirtą, kad nugalėjus priešininką 
gauti vainiką, t. y. 50 taškų.

Šis žaidimas tinka žaisti ir žiemą, ir va
sarą — visumet; kambaryje ir aikštelėj — 
visur. Lietuvoj jis pirmą kart pasirodė, ro
dos, 1921 m. Mums mokytojo tinkamai 
išaiškintas ir suprazmintas labai patiko, ir 
be jokios prievartos su dideliu malonumu 
išmokom žaisti ir tie, kurie žaidimų nemėg- 
davom. Patariu mieliems «Skautų Aido» 
skaitytojams ir skaitytojoms šį malonų žaidi- 
.mą įvesti savo mokykloj ar savo kaimo jau
nimo rately. Jis nereikalingas didelių išlaidų: 
sviedinys kaštuoja 4—10 lit., o labai geros 
rūšies — 24 lit. Tinklelį supinti gali ir 
mergaitės, kas atsieis 3—4 lit. Jei nebūtų 
tinklo, tai galima ištiesti 2 virves 10 m. ilgio.

Skilt. Ant. Umbrasas. 

ant rankų. Sulig taktu išlingavę meta, 
„varlę" aukštyn ir patys greitai pasitrau
kia į šalis. „Varlė“ būti privalo visi iš 
eilės.

7. Basketbolas.
Krepšiai pakabinami virš vandens per 

1 mtr. 50 cm. vieni nuo kitų iki 12 mtr. 
Žaidžiama kaip sausumoje krepšiasvietf.ys. 
Žaidėjui duodama teisė priplaukti su ka
muoliu prie krepšio. Nardytis neleidžia
ma. Vyr. valt. Gedgaudai;.

Kiti žaidimai.
Telegrafo linijos išardymas. Paim

kit miške kelią su telegrafo (telefono) 
stulpais. Telegrafo linijos gynėjų yra du 
syk daugiau negu puolėjų. Gynėjai gali

Kofr7ZĄSMrt>/4'-//r/CĄf
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t 1 i.

vaikščioti keliu ar šalia kelio ir siųsti 
savo skautus giliau į mišką žvalgybon 
sužinoti puolėjų sumanymus. Puolėjai 
gi stengsis perpjauti telegrafo liniją, už- 
nšant 3, jei atakuoja viena skiltis, (6 — 
jei atakuoja 2 skiltys ir pan.) kaklaraiš
čius ant stulpų. Gynėjai gali „užmušti“ 
atakuojančius paprastu palietimu, tačiau 
jei gynėjas atsiduria vienas prieš 2 ar 3 
puolėjus, jis nieko padaryti negali ne
pašaukęs pagalbos. Gynėjai gali veikti 
tik būdami vietoje lygiu ar didesniu skai
čium už puolėjus.

Kontrabandininkai. Draugovė pa
sidalija dviem dalim taip, kad būtų 2 
kontrabandininkai ant 3 pasienio polici
ninkų.

Siena 200—500 metrų ilgio yra aiškiai 
pažymėta (kelias ar vieškelis). Kas tre
čias kontrabandininkas neša maišą (ran
čą) su kontrabanda. Nešikai turi pereiti 
sieną, kad atneštų prekes į tam tikrą 
vietą ir nebūtų policijos suimti. Kontra
bandininkai privalo pereiti sieną tarp 
dviejų gairelių, juos galima sulaikyti tik 
sieną jiems perėjus.

Kontrabandi inkai laimi žaidimą, jei 
didesnė kontrabandos maišų pusė pa
siekia tikslo. Policin’nkai sulaiko kon
trabandininkus atimdami nuo jų kakla
raiščius. Tokiu pat būdu galima išmušti iš 
žaidimo ir policininkus. Neutralė zona 
apie 20—50 metrų yra pažymėta aplink 
kontrabandininkų „tikslą“. Šioje zonoje 
jų suiminėti policija negali.

10

12



\ Į / ZEThomrsonSeton

t/mažilaukinukai
— Užriškime jam akis ir užleiskime jam už marš

kinių Gyascutą, — kurčiu balsu pasiūlė Yanas.
— Puiki mintis, — sutiko Samas, nors jis tiek 

pat žinojo, kiek ir imtinys, kas tai yra Gyascutas. 
Paskui jis pridūrė: „Galime būti juk ir mielaširdingi. 
Tai greičiau pribaigs jo skausmus“.

Nežinoma visados gąsdina. Imtinio siela vėl buvo 
užgauta. Jo burna suvirpėjo. Jis jau rengės pravirkti, 
kai Yanas pasinaudojo proga ir paklausė; „Tad kodėl 
negali mums pasakyti, ką čia darai?“

Jis pražlembė: „Ir aš noriu žaisti indijonus“.
Berniukai nustebo. Jie nebuvo turėję laiko vei

dams nudažyti, taip, kad jų veidų išraiškos šiuo atsi
tikimu buvo labai aiškios.

Paskui Mažasis Bebras atsistojo ir kreipės į 
tarybą.

— Didieji Sangerio tautos viršininkai! Paskutinį 
kartą, kurį kankinome ir gyvą sudeginome šį belais
vį, jis padarė didelio įspūdžio. Niekad pirma nė vie
nas iš mūsų imtinių neparodė tiek įvairių dovanų. Aš 
balsuoju jį priimti į mūsų giminę.

Dabar atsistojo Genys ir prabilo:
— O išmintingiausias viršininke, išskyrus vieną, 

šioje giminėje, bet juk žinai, kad joks karys negali 
įstoti į mūsų eiles, neparodęs, kad jis yra puikus, drą
sus vyras, kuo nors išsiskiriąs iš kitų tarpo. Niekad 
kitaip nebuvo. Na, jis turi įveikti kurį nors giminės 
karį. Ar gali tai padaryti?

— Ne.
— Ar gali kurį pralenkti, ar geriau šaudyti ar ką 

— ar bent duoti mums visiems po dovaną? Ką gi 
gali padaryti?

— Galiu pavogti arbūzų, galiu toliau pamatyti 
už bet kurį berniuką mokykloje, galiu taip sėlinti, 
kaip niekas kitas. Aš sekiau jus daug kartų iš krū
mų. Aš mačiau, kaip jūs pastatėte tvenkinį. Aš iš
simaudžiau jame prieš jus ir aš rūkydavau jūsų pa
lapinėje, kada jūsų nebūdavo, ir aš išgirdau jūsų kal
bą, kada jūs rengėtės vogti mano tėvo tošį.

— Man rodos, kad tai neįrodo ypatingo vyriš
kumo. Ar turi kokių dovanų vyriausiajai giminės 
galvai?

— Aš pristatysiu jums tiek tošies, kiek tik rei
kės. Aš negaliu pristatyti tos, kurią nusikirtote, to
dėl, kad aš su tėveliu sudeginau ją, kad jūs negalė
tumėte jos apimti, bet aš gausiu jums daug daugiau 
jos ir, gal, aš kartas nuo karto jums pavogsiu vištą.

— Jo ketinimai, matyti, yra garbingi. Priimkime 
jį išbandyti, — tarė Yanas.

— Gerai, — atsakė vyriausias viršininkas, — jis 
gali įstoti, bet tai nepanaikina mano teisės į kairę 
jo skalpės pusę iki to geltonų samanų kuškio ant jo 
sprando, kur apikaklė nugraužė skretenas. Aš ga
lėsiu jos pareikalauti bet kuriuo momentu, o su ja ir 
kairės ausies.

Guy norėjo pažiūrėti į tai, kaip į šposą, bet Šamo 
blizgančios akys ir neišskaitomas veidas buvo alkanai 
sukoncentruoti į tą „geltoną kuškį“ taip, kad jis vėl 
šiurptelėjo.

— Klausyk, Yanai, — didisai Mažasai Bebre, 
norėjau pasakyti — tu viską apie tai žinai, kokius 
žygius reikėdavo atlikti norint patekti į indijonų 
giminę?

— Įvairios giminės turėdavo įvairių reikalavi
mų, bet saulės šokis ir ugnies bandymas yra patys 
pagarbiausi ir abudu baisiai sunkūs.

— Na, o ką tu atlikai? — paklausė Didysis 
Genys.

— Abudu, — tarė Yanas nusišiepdamas, prisi
minęs savo saulės nudegintas rankas ir pečius.

— Tikrai? — paklausė vyresnysis viršininkas 
abejojamu balsu.

— Žinoma, ir aš tai taip gerai pakėliau, kad visi 
sutiko, kad aš pats geriausias giminėje, — tarė Ma
žasis Bebras, nutylėdamas tai, kad jis buvo vienin
telis žmogus joje. — Aš buvau vienbalsiškai pramin
tas „Staugiančiu Saulėtekiu“.

— Na, aš noriu būti „Staugiančiu Saulėtekiu“, — 
prapypsėjo savo skardžiu balseliu Guy.

. — Tu? Juk tu nežinai, ar tu bendrai galėsi išlai
kyti bandymą, tu, geltonas samannugari.

— Na, samaniau, pasakyk, katrą žygį atliksi?
Guy pasirinko nusideginti saulėje iki juostos. Jis 

jau buvo įdegęs ir strazdanotas iki pečių, ir jo menki 
medvilniniai marškiniukai taip mažai atlaikė saulės 
spindulius, kad jis ir kitur buvo tamsiai gelsvos spal
vos su tankiais strazdanų žvaigždynais. Jis iššokinėjo 
aplink stovyklą vieną dieną vienomis kelnėmis, ir, 
žinoma, kadangi buvo jau taip nudegęs, visiškai ne
nukentėjo.

Saulei linkstant vakarop, viršininkai susirinko į 
tarybą.

Vyriausias viršininkas apžiūrėjo naujoką, rimtai 
pakratė galva ir griežtai tarė: — Perdaug žalias, kad 
įdegtų. Tavo vardas Žaliukas.

Guy veltui protestavo. „Žaliukas“ jis ir paliko, 
kol laimėjo geresnį vardą. Visi išrūkė taikos pypkę 
ir jis buvo paskelbtas trečiuoju Sangerio indijonų 
karo viršininku (žodis karas buvo įterptas, jam 
pačiam paprašius).

Jis buvo tikrai pats nepavojingiausias būrelio na
rys ir todėl jis nepaprastai mėgo dėtis amžinai trokš
tąs žmogaus širdies kraujo. Karo dažai buvo didžiau
sia jo pamilainė, ir su jų pagalba jam ypatingai pa
vykdavo suteikti savo apvaliam ir šypsančiam veidui 
nepakeliamo žiaurumo išvaizdą. Dažai buvo jo di
džiausias pamėgimas ir pasididžiavimas, bet, deja! 
Kaip dažnai pasitaiko, kad giliausias žmogaus liūde
sys eina su didžiausiu džiaugsmu — giliausias ežeras 
juk yra senasis krateris ant aukščiausio kalno vir
šūnės. Žaliuko akys nebuvo baisios juodos klastingo 
raudonodžio akys, bet blankiai mėlynos. Savo ska
rotus, pakulų spalvos gaurus jis galėjo paslėpti po 
arklio karčiais, dažai pakeisdavo jo strazdanotą odą, 
bet baltiems antakiams ir blankioms, kiauliškoms 
akims nebuvo vaisto. Jis slėpė savo sielvartą savyje, 
nes žinojo, kad, jei kiti apie jį patirtų, jo vardas 
būtų tuoj pakeistas į „Lėlę“ arba „Paukščiuką“ arba 
kaip nors panašiai baisiai ir neindijoniškai.

Išvertė Vikt. Kamantauskas.
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'' Viktoras Kropas.

Briliantų ieškotojai.
Klajodami po Amazonos girias, vieną tamsią 

naktį pastebėjome Amazonos pakrantėj tris didelius 
laužus. Buvome labai nuvargę, neturėjome maisto, 
pritrūkom šovinių ir seniai nematėm baltųjų. Neseniai 
buvome sutikę kelis indėnus, kurie praėjo pro šalį, 
žinoma, mūsų nepastebėję.

Sustoję netoli laužų sunkiai pereinamam tanku
myne, ilgai galvojome, kaip čia padaryti: ar eiti tuo
jau prie laužų, kur gal gautumėm šiltą vakarienę ir 
nakvynę, ar nakvoti čia pat, medin įlipę, ir laukti 
ryto.

Miške buvo labai triukšminga: įvairūs gyvūnai 
rėkė visokiais balsais, kaip kas mokėjo ir galėjo; jų 
koncertas buvo vienas iš biauriausių ir baisiausių reiš
kinių, kokių žmogus yra kada nors girdėjęs. Be to, 
reikėjo būti labai atsargiems, kad prie miegančių ne- 
prišliaužtų skorpionas tarantėlė ar kita kokia biau- 
rybė, kurių čia nestigo.

Kokie žmonės buvo prie laužų: indėnai, plėšikai 
ar kokia nors briliantų ieškotojų ekspedicija. Mums 
rodėsi, kad būtumėm laimingesni, jei pakliūtumėm į 
plėšikų rankas, kaip į indėnų, nes Fortuna (laimė) dar 
nebuvo mūsų aplankiusi. Mes neturėjome nieko, kad 
turėtumėm plėšikų bijoti. Indėnai mus kankintų. Jie 
baltųjų nekenčia. Apsvarstę nutarėm prišliaužti ar
čiau prie laužo.

Nusiėmęs nuo peties šautuvą ir palikęs draugus 
tankumyne pradėjau atsargiai slinkti per tankumyną 
arčiau prie laužų, tik staiga išgirdau šauksmą bra
ziliškai:

— Stok! Kas eina?
Aš skubiai atsistojau. Žiūriu, už krūmų žmogus 

su šautuvu. Nespėjau nė atsakyti, kaip vėl pasigirdo 
rūstus balsas:

*) Autorius „Beždžionių tėviškėje” ir šio straipsnio auto
rius yra daug keliavęs po Pietų Amerikos kraštus, buvęs indi- 
jonų sužeistas, įgeltas atogrąžų gyvatės, sirgęs baisiu geltonuoju 
drugiu ir apskritai labai daug matęs ir pergyvenęs. „S. A." red. 
skaitytojams duoda jo paties pavojingųjų kelionių aprašymus. 
Tikruosius vietų, upių ir kalnų vardus suraskite ir žemėlapyje.

ir pradėjo:
— Aš neesu portugalas, bet tikras ispanas. Tar

navau kapitonu svetimšalių legione Afrikoj, bet dėl 
susidėjusių svarbių gyvenimo aplinkybių mečiau ka
ro tarnybą ir atvykau į Braziliją. Čia jau gyvenu ke-

Briliantų ieškotojai plaukia Amazona. (De

šinėje) Aprašomas briliantų ieškotojų grupės 

vadas—kapitonas (stovi dešinėje) su savo 

šunimis.

— Mesk šautuvą! Rankas aukštyn!
Aš tik spėjau numesti šautuvą, kaip pasigirdo 

šūvis ir pro mano ausis prazvimbė kulka. Šūvio garsas 
nuaidėjo per mišką.

Sėdintieji prie laužų, išgirdę šūvį, visi tvėrėsi už 
šautuvų ir bėgo prie sargybinio, kuris šovė.

Iš visų pusių į mane žiūrėjo šautuvų ir revolve
rių tūtos. Iš minios pasigirdo, kaip man pasirodė, 
žiaurus ir pratęs įsakinėti balsas:

— Iš kur ir kas tamsta esi?
Aš pasisakiau, kad esu svetimšalis — keliauto

jas ir, kad čia atvykau iš Sao Paulo.
— Labai malonu matyti baltaveidį brolį, prašo

me pas mus į svečius, — tarė augalotas ir labai gra
žus vyras, tur būt, šios gaujos vadas, nes visi jį vadino 
kapitonu. Stovinčių žmonių ratas praleido savo ka
pitoną, kuris, priėjęs prie manęs, paspaudė man ran
ką ir privedė prie savo draugų, kurie mus apsupo iš 
visų pusių, spausdami taip pat man ranką. Vėliau aš 
atvedžiau ir draugus, kurie buvo pasislėpę tanku
myne.

Mus pasodino prie laužo ant jaguaro kailio drau
ge su savo kapitonu, ir visi pradėjom skaniai vaka
rieniauti.

Visi valgėm tyliai. Girdėjosi tik 17 burnų čiauk- 
sėjimas. Prie laužo 16 vyrukų, visi jie be dviejų, negro 
ir indėno, buvo europiečiai. Kiekvienam ant kelių 
gulėjo šautuvas, nors ir taip jie buvo apsiginklavę 
nuo galvos iki kojų.

Pavalgę šnekėjomės portugališkai. Ši kalba bu
vo visiems suprantama, neišskiriant ir čionykščių gy
ventojų. Tik vienas indėnas tylėjo. Jis, tupėdamas 
prie laužo, ramiausiai rūkė pypkę ir visai nekreipė 
dėmesio, kas dedasi aplink.

Aš papasakojau apie save, apie mūsų kelionę ir 
nuotykius. Visi klausė su didžiausiu įdomumu. Kapi
tonas, išreikšdamas savo džiaugsmą, tarė:

— Tokios malonios valandos aš šiuose tyruose 
seniai neturėjau. Aš norėčiau ir apie mus ką nors pa
pasakoti, žinoma, jei jūs, draugai, panorėsite sužinoti 
apie savo ekspedicijos įsikūrimą. Juk ne visi ją 
žinote.

— Prašome papasakoti, ponas kapitone, — pa
sigirdo balsai iš visų pusių.

Kapitonas užsitraukė porą sykių iš savo pypkės
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O Lietuva tu gražioji-šalelė! Matom aukštas Kuršių prie Nidos kopas 
— Lietuvos-saharų. ^Kokios ten^gražios apylinkės, kokie reginiai! kiti 

■’skautai čia’ lankysis vasarų.

lėtą metų, gavau pilietybę ir skaitausi tikru brazi- 
liečiu.

Gyvenau Sao Paule, čia vedžiau gražuolę Manu- 
elą ir buvau laimingas, bet mano laimė buvo labai 
trumpa. Ji kažkur dingo ... Aš baisiai kentėjau, nes 
karštai ją mylėjau. Praleidęs kiek laiko Rio de Janei
ro mieste (Brazilijos sostinėj), nutariau važiuoti ieš
koti nuotykių ir laimės į Amazones pakrantes, many
damas, kad ten užmiršiu Manuelą.

Pripirkau daug ginklų, gerą motorinį laivą ir 
daug kitų reikalingų tokiai kelionei daiktų.

Surinkau desėtką drąsuolių iš emigrantų tarpo, 
kitus gi priėmiau kelionėje ir nuvykau su savo ekspe
dicija ieškoti briliantų ir aukso. Dievo nėra ką rūs
tinti. Fortūna mus neapleido, kiekvienas dalyvis turi 
šiokią tokią dalį, bet tai dar yra labai mažai, kad 
galėtumėm turtingai gyventi. Šiais žodžiais kapito
nas užbaigė savo pasakojimą.

Aš pažiūrėjau aplink. Dauguma laimės ieškotojų 
saldžiai miegojo, kiti gi krapštė užgesusias pypkes. 
Indėnas vis dar tupėjo toj pačioj vietoj, rūkydamas 
pypkę. Jau sargybinis buvo kitas, aš ir nepastebė
jau, kada jis pasimainė; kapitonas piktai krapštė pyp
kę, žemai nuleidęs galvą ir slaptai braukė nuo veido 
ašaras.

Matomai, jam dar brangi buvo jo Manuela.
Kapitonas ir jo draugai palinkėjo mums saldžių 

sapnų ir nuėjo kiekvienas prie savo guolio. Aš taip 
pat atsiguliau, bet užmigti negalėjau. Galvoje sto
vėjo kapitono pasakojimas ir ausyse spengė miško 
koncertas, kuris nei minutei nenutilo. Valandai pra
slinkus, jau pradėjo aušti. Kapitonas vis dar sėdėjo 
nuleidęs galvą toj pačioj vietoj. Greit užmigau.

Kai atbudau, saulė jau buvo aukštai, visi jau bu
vo seniai atsikėlę. Nuo laužų ėjo skanus mėsos 
kvapas.

Miško koncertas jau buvo nutilęs.
Mus pakvietė pusryčiauti. Kapitonas kvietė mus 

prisidėti prie jų ekspedicijos, bet mes atsisakėme, 
nes buvome baisiai nuvargę ir norėjome greičiau pa
siekti savuosius. Mes tik prašėme, kad jie mums pa
dėtų pasiekti pirmą baltųjų žmonių stovyklą, kur pa
silsėję trauktumėm toliau į kultūringąjį pasaulį.

Jie visi su noru sutiko mums padėti.
Papusryčiavę pradėjome rengtis kelionei. Pusva

landžiui praslinkus, mes jau linksmai plaukėme.

Nuplaukus toliau nuo kranto, visa komanda susi
rinko į krūvą ir kapitonas sušuko:

— Vyrai, daina ir muzika!
Tyliai pasitarę, vyrai užtraukė savo mėgiamą 

„Ramoną", jiems pritarė: gitaros, mandolos, būgnas, 
kostenetos, rankų plojimas ir t. t. . . . ir meliodijos 
viena už kitą gražesnės plaukė ir plaukė į atogrąžų 
padanges . . . Amazona ir jos miškai dar nebuvo gir
dėję tokio linksmumo.

Praslinkus kelioms valandoms, mes sustojome 
prie menkutės prieplaukos, kuri priklausė vienai fa
zendai (plantacijai). Čia mes turėjome su visais skir
tis. Širdingai atsisveikinę, išėjome ant kranto. Ka
pitonas mus palydėjo iki pat fazendos vartų. Atsi
sveikindamas tarė:

— Tamsta man labai patikai ir man labai gaila 
skirtis, bet ką darysi? Gal kada nors vėl susitiksi
me. Aš čia taip pat nemanau ilgai būti, gal pasiseks 
dar nors truputį surasti briliantų ar aukso smėlio ir 
tada vėl grįšiu Europon. Gal pasiseks dar nors kar
tą sutikti savo Manuelą, ir tada aš būčiau laimingas...

Jie nuplaukė toliau, o mes prabuvome šioje fa
zendoje dar keletą dienų, kol gerokai pasilsėjom ir 
tuomet keliavom toliau, į miestus.

Aš pasiekiau miestą, gyvenu tarp savųjų.
Kur tu, brangus kapitone? Ar išsipildė tavo sva

jonės, ar suradai savąją Manuelą ? . . . 0 gal dar tebe- 
kenti tuos sielos skausmus, vėlybais vakarais tebe- 
rymai prie gęstančio laužo ? . . .

aip (Soifpefė, mūsų sėbras, pasidarė tartum 

negras.
Karikatūros ir žodžiai J. M a r t i n a ič i o.

2.
Guli Mikė tartum lapas 
Ir pr'eš saulę kepti kepas. 
Tas pajūrio karštas smėlis 
Baisiai geras dalykėlis, 
O kepimas toks malonus — 
Tik vartyk prie saulę šonus, 
Kepk sau sveikas,tariant švelniai 
Kaip ta silkė ant petelnės.

4.
Štai Mikelė, mūsų sėbras, 
Jau atrodo tartum negras, 
Visas juodas, bala žino, 
Kaip išteptas gutalinu. 
Padangėse saulė rieda, 
Baltus žmones juodai rėdo. 
Jau žuvėdros rodo lietų. 
Kelkis, Mike, eisim pietų!

L
Melsva jūra. Pilkas smėlis. 
Ak, Mikelės baltumėlis. 
Nesidyvikit iš Mikės— 
Jis tik vakar čia atvykęs! 
Jis krūtinę ir makau'ę 
Dabar svilina prieš saulę, 
Nes stovyklos dienos smagios 
Tiktai tam, kuris nudegęs.

3.
Pažiūrėkit—aiškiai matos: 
Mūsų Mikė, kaip mulatas, 
O prailginęs kepimą 
Jis pralenks ir Abdel-Krimą. 
Tos stovyklos saulės vonios 
Ir naudingos ir malonios, 
Jos visiems mums yra duota: 
Kaip kopūstams koks azotas!
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Sktn. K. Avižonis.

Išmokime iškilauti ir iškilaukime.
(Tąsa iš Nr. 5-6, 7, 8, 9, 10 ir 11).

Iškilon vykstant gerai yra pasiimti pai
šymui popierio ir pakelyje gražesnius 
daiktus nupaišyti, o charakteringesnius 
bent nuškicuoti. Maisto, vykstant į ilges
nes iškilas, imti tik tokio, kokio negali
ma gauti pirkti kas dieną pakelyje. Svies
tą ir taukus reikia laikyti speciališkose 
aliumininėse gerai uždaromose dėžutėse, 
kad ištirpęs neišbėgtų. Šaukštus, šakutes, 
lėkštes (tik ne molines) imti kuo leng
viausias, aliuminines. Puodas pietums vir
ti turi būti pakankamai didelis: 1 skautui 
reikia skirti 1 — 1,5 literio puodo erd
vės. Geriau imti du mažesnius, negu vie
ną didelį puodą: galima iš karto dviejuo
se virti arba viename virti, kitame van
denį laikyti. Puodų dangčiai nėra nerei
kalingas balastas: su jais greičiau užver
da ir purvų neprikrenta. Puodo skers
muo turi santykiauti su jo aukščiu, kaip 
2 : 1, dugnas turi būti platus ir su šonais 
susieiti apvaliu kampu. Puodus imti tik 
aliumininius. Be to, kiekvienas puodas 
turi turėti po medžiaginį maišelį, kad 
neteptų kitų daiktų. Keptuvas nėra bū
tinas. Neužmirškit pasiimti gerą didelį 
šaukštą košei maišyti. Gerai yra skiltyje 
bent kas 3 skautui turėti po „baklaškę“, 
aliumininę, įvilktą į milinį maišelį. Daug 
jokių skautiškų lazdų nesiimkite.

Knygų, išskiriant reikalingų iškilos 
mokslo tikslams, nesiimti, nes ir dailio
sios literatūros knygos nebus skaitomos. 
Kas kita yra pasiimti keliaujamos vietos 
aprašymų. Gerai yra paimti ir sporto įran
kių. Šokimui, bėgimui, akmens stūmimui, 
plaukimui jokių įrankių nereikia. Tačiau 
praverčia sviedinys ir ietis, kurią galima 
vartoti ir vieton skilties gairelės lazdos 
smagumo gali suteikti kišeninė armonikė
lė ar skudučiai, bet didelių muzikos ins
trumentų nepatartina imtis. Jei daugelis 
turi foto-aparatus, pasiimkite ne visi, bet 
tik 1 — 2, kiti pasiims kitose iškilose. 
Foto-medžiaga yra perkama bendrais pi
nigais, bet aparato savininkas turi paga
minti visiems nuotraukų.

Ypač reikia žiūrėti, kad skilties vais
tinėlė būtų tvarkoje; bintai, merl’ė, vata, 
jodas, štinkspiritas, (apalpusį gaivinti), 
vazelinas, citrovanilija (galvai skaudant), 
mėtos lašų (pilvą paleidus), plėsterio.

Skiltininkas iš anksto turi tiksliai ir 
planingai paskirstyti, kas ką iš skilties 
turto turės paimti ir iškiloj nešioti. Jei 
skilties turto kaip ir nėra, tai skiltininkas 
aiškiai kiekvienam skautui nurodo, kas 
kastuvėlį, kas puodą ir t. t. pasiims 
Kitaip gali pasitaikyti, kad bus 3 keptu
vai ir nė vieno puodo. Dar prieš išeisiant 
iškilauti reikia nutarti, kas iškiloj bus ver
dama, ir pasiskirstyti, kas kokių produk
tų pasiims. Bendro vartojimo ir skilties 
daiktus galima pasiskirstyti kad ir šitaip: 

(Žiūr. žemiau lentelę).
Dalinant skilties turtą, žiūrėti, kad vi

si būtų vienodai apsunkinti, žiūrėti ne į 
duodamų daiktų kiekį, bet į jų svorį. Ta
čiau stipresniojo našta visada turi būti 
sunkesnė už silpnesniojo.

Kiekvienas skautas yra atsakomingas 
už jam pavestus 
skilties ir maisto 
daiktus. Daiktų ne
šiojimo pasidalini
mas galioja visai 
iškilai, ir kiekvie
nas skautas neragi
namas visą laiką 
jais rūpinasi. Čia 
turi būti griežta 
drausmė. Kiekvie
nas skautas nera
ginamas paduoda 
savo nešamus 
daiktus kam reikia 
ir vėliau vėl nera
ginamas juos susi
renka: puodnešys 
paduoda virėjams 
puodą, maisto ne
šiotojai — maistą 
ir t. t., paskui vėl 
kiekvienas savo 
nešamus daiktus 
susirenka.

Labai svarbus 
dalykas, į kurį dau
gelis beveik visai 
nekreipia dėmesio, 
yra tinkamas 
kuprinės s u- 
pakavimas.

Kuprinė, kaip ir batai, yra svar
biausi išsirengimo dalykai. Ji neturi būti 
oer maža, nes tada ji iškemšama, kaip 
sviedinys, ir tampa labai nepatogi nešioti. 
Taip pat neturi būti per didelė, nes nu
dribusi į užpakalį daužys pakinkles. Ypač 
svarbu, kad kuprinės diržai būtų platūs, 
bent 5 — 6 cm., kad per ilgesnį laiką ne- 
nuspaustų pečių. Kam diržai yra siauri, 
paplatinkite bent per pečius prie jų iš 
apačios prisiūdami storos odos.

Juo geriau supakuota kuprinė, tuo pa
togiau ji nešama, tuo lengvesnė darosi ir 
tuo daugiau į ją telpa. 10 kg. gerai supa
kuotą kuprinę lengviau yra nešti, kaip 6 
kg. blogai supakuotą. Kaip kuprinė turi 
būti supakuojama, rodo šie brėžiniai:

Prie pat nugaros, per visą kuprinės 
plotą, dedama keturkampiai suvyniota 
antklodė ir miegamasis maišas. Yra ge
rai, jei kuprinė perdalinta į 2 dalis. Tada 
traukiant antklodę ir miegamąjį maišą, 
nesusijaukia kiti daiktai. Į pačią kuprinės 
apačią per visą kuprinę dedamas pailgas 
apvalus maišas su baltiniais. Bendrai, ant 
kuprinės dugno visada turi būti kas nors 
minkšto. Į vieną kuprinės šoną dedamas 
maišelis su sporto bateliais arba sanda- 
lėmis, į kitą šoną toks pat maišelis su pa
ilgais daiktais (šepečiais ir k.). Į pasida
riusią per vidurį vietą dedami visi kiti 
daiktai: maistas, valgio indai, vaistinėlė, 
foto-aparatas ir k. Į išorines kuprinės ki
šenes kišama maišelis su prausimosi daik
tais ir kiti visi iškiloj dažnai reikalingi 
daiktai: rankšluostis, maudymosi kelnai
tės, siuviniosi prietaisai, virvės, žemėla
piai, rašomoji ir paišomoji medžiaga ir k. 
Liudymas, peiliukas, laikrodis, kompasas,

Kaip supakuojama kuprinė. Brėž. A. ir B: 1. antklodė, 2. mie
gamasis maišas arba paklodė, 3. maišas su baltiniais, 4. 5. 6. 
Įvairūs daiktai ir maistas, 7. 8 maišeliai su sporto bateliais ir 
kitais pa lga>s daiktais, 9. dubenėlis, 10 prausimosi ir kiti šva
rai var'.ojami daiktai. Brėž. C. ir D: kaip pririšama palapinė 
arba antklodė. Brėž. E. ir F: kaip niekas neturi būti pririšama.

Skiltinin
kas

paskilti- 
ninkas 1 skautas 2 skautas 3 skautas 4 skautas 5 skautas 6 skautas

ietis, skilties sviestas, taukai, palapinė kirvukas, dešra, miltai,
skilties puodas, arbata, lašiniai, foto-apa- batų še- kompotas, bulbės,
vaistinėlė, kakava, ryžiai, duona, ratas, pečiai, kruopos, batų še-
kompasas, cukrus, kastuvėlis, skilties armoni- sviedinys, palapinės pečiai,
žemėlapiai didelis 

šaukštas, 
palapinės 
žibintuvas

virvės puodas, 
siuvimo 
prietaisai

kėlė virvės kuoliukai duona

švilpukas, piniginė, bloknotas ir paišelis 
nešiojami rūbų kišenėse.

Užpakalyje kuprinę iš lauko nereikia 
apkabinėti visokiais daiktais. Jei antklo
dė netelpa į kuprinę, reikia ją labai kie
tai suvynioti ir pririšti, kaip parodyta 
brėž. C arba D. Šiuo atveju geriausia yra 
pasiūti antklodei brezentinį maišelį, kad 
ji nesušlaptų ir nesudulkėtų. Bet ir šiaip, 
jei tik ji yra labai kietai suvyniota, ji ne
peršlampa. Užpakalyje niekas neturi ka- 
darotis (brėž. E ir F), nes tai labai apsun
kina nešimą ir atrodo labai negražiai.
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MOKYTO JŲ KAMPELIS.
Kaip vilkiukai—paukštytės pralei

džia atostogas.
Jau ir atostogos čia pat. Jau pa

skutinės dienos Jūsų tarpe vaikų. 
Paskutinės valandos. Ir tose valan
dose jau aiškiai jaučiamas netoli
mas persiskyrimas. Beveik prie 
kiekvienos pamokos Jūs primenat 
savo mokiniams, kad tai paskuti
nės šio dalyko pamokos ir per atos
togas jie turi tą ir tą daryti, kad 
neužmirštų kas išeita.

Bet ir tam, kad vaikai taptų vis 
geresni, pašvęskit nors vieną va
landėlę. Nors vieną pamoką sunau
doki! skautiškam pašnekesiui apie 
tai, kaip reikia praleist atostogas, 
ką daryt, kad tapt geru vaiku. O 
tokį pašnekesį taip lengva įvykin
ti. Išeinat su savo mokiniais į pie
vą, sodą ar kiemą, by tik būtų lau
ke, grynam ore, susėdat ant žemės 
ir Jūs supažindinat vaikus su vil
kiukų — paukštyčių organizacija. 
Paprasčiausiais žodžiais nupiešiat 
ką turi daryti vilkiukas — paukš
tytė nuo ryto, kada šoka iš lovos 
vos tik pabudus, iki vakaro, kol

Skilties puodas pririšamas prie kuprinės 
taip: viena jo rankena prie žiedo, kur iš
sišakoja kuprinės diržai, kita prie kiše
nių, kad ir jis nesitabaluotų. Palapinė pri
rišama taip pat, kaip ir antklodė C ir D 
brėž,, o antklodė tada kišama į kuprinę.

Susidėjus visus daiktus, reikia dar kar
tą persitikrinti, ar kuprinė nėra per sunki. 
Ji tokiu būdu neturi sverti daugiau, kaip 
vieną penktadalį viso nešėjo kū
no svorio. Jei sveria daugiau, — palikti 
kas mažiau reikalinga namie. Ši taisyklė 
niekad neturėtų būti peržengta.

Iškiloje.

Ankstybas kėlimas nė kiek nekenkia, 
yra labai malonus ir naudingas, nes di
desnę kelio dalį reikia nueiti, kol dar ne
užėjo pati kaitra. Iškilaujant kiekvienu 
atveju reikia taip elgtis, kaip kad sto
vykloj. Pats žygis turi užimti tik mažes
nę dienos laiko dalį, kad užtektų laiko ir 
poilsiui, ir žaidimams, ir maudytis, kas 
ypač patartina iškilose. Negalint pačiam 
nusimaudyti, reikia kiekvieną progą bent 
kojas nusiplauti šaltu vandeniu. Poilsių 
ir žaidimų metų neužmiršti užsiimti ir pa
tyrimo laipsnių programa, kuri čia prak
tiškai išmokta ir kiekviename žingsnyje 
pritaikoma duos visai kitų rezultatų, kaip 
teoretiškai išmokta namie. Po pietų va
landėlę — kitą pailsėti, bet laike 1 — 2 
valandų maudytis negalima. Jei pakelyje 
užeisite kokią nors gerą vietą skautiš
kam žaidimui ar lavinimuisi, pamatysite 
kokį retą augalą ar gyvį, ar šiaip savo 
geologinėmis formomis ar reginiais įdo
mią vietą, visada pertraukite žygį ir tiems 
dalykams nesigailėkite laiko. Niekad n e- 
skubėkit pasiekti galutino tikslo. 
Orientavimasis, pasaulio šalių ieškojimas, 
signalizavimas tepaįvairina poilsį, žemė
lapio naudojimas, kelio ilgio spėliojimas, 
dainos — žygį. Niekad neikit pergreit, 
dažnai sustokit pailsėti. Per valandą, 

atriša savo kaklaraiščio mazgelį, 
kaip ženklą, kad padaryta geras 
darbelis. Papasakojat kokią unifor
mą dėvi, koki ženklai ir už ką gau
nami, koki egzaminai reik išlaiky

ki, kaip eina į iškilas ir dalyvauja 
paraduose. Supažindinat su įstatais 
ir įžodžiu. Papasakojat apie pa
pročius ir šventes. Ir kai pasibaigė 
valanda Jūsų klausytojai pasikei
tė. Jų akys žiba užsidegimu būti 
gerais, noru kuo greičiausia tapti 
vilkiukais — paukštytėmis. Jie len
da Jums į akis su klausimais, kabi
nas už skvernų su prašymais prira
šyti juos prie vilkiukų — paukšty
čių. Bet šiemet Jūs to nedarot. Ga
lima tik pažadėti, kad kai grįš po 
atostogų, ir jei per atostogas jie 
stengsis būti geri, klausys tėvų ir 
vyresnių, tai po atostogų įrašysit 
juos į vilkiukus — paukštytes. Ir 
jie pasižada, pasižada savo dūšioj, 
tyliai, bet su pasiryžimu pažadą 
išpildyt. Jie bus paklusnūs ir geri, 
kad po atostogų mokytojas įrašytų 
į vilkiukus. Mokytojai, ar gali būt 
didesnė laimė, kaip ta, kada mo-

įskaitant poilsio ir stebėjimų laiką, ne
reikia nueiti daugiau, kaip 4 — 5 km. 
Kiekvieną valandą reikia po 15 — 20 
min. ilsėtis, žinoma, skautiškai išnaudo
jant tą laiką. Ilsintis visada nusiimti kup
rinės, atsisėsti ar atsigulti taip, kad kojos 
būtų kiek aukščiau pakeltos.

Savo iškilomis skautai turi pažinti sa
vo tėvynę ir su ja tvirtai suaugti, sutap
ti. Jose jie su meile ir praktiškai pažįsta 
visai tai, ką tik užeina: kiekvieną pilį, 
kiekvieną piliakalnį, kiekvieną ežerą ar 
upę, kiekvieną akmenį, kiekvieną augalą 
ar gyvulį; savo krašto žmones, jų gyveni
mo būdą ir papročius, jų dainas, vargus 
ir džiaugsmus; jų kalbą ir tarmes, tauto
dailę ir tautosaką. Viskas, ką jie pamato 
savo akimis, ką išgirsta savo ausimis ar 
gauna paliesti, viskas patampa jiems gyva 
tikrenybe. Iškila nėra tuščias žaidimas ar 
prasimanymas. Ji reikalauja iš skauto ir 
tam tikro pasiruošimo, ir pasiryžimo, ir 
atsidavimo; ji moko skautą žiūrėti atviro
mis akimis ir viską pažinti ir pamilti tik
ra meile. Skautas nuoširdžiai džiaugiasi 
žaliu mišku, džiaugiasi visa gamta, Ste
bisi gražiais mūsų kaimo trobesiais ir 
kryžiais, ir tas viskas jam teikia didžiau
sio malonumo ir naudos. Tik tas gali rasti, 
kas tikrai ieško, tik tas gali matyti ir 
pergyventi, kas tikrai žiūri. Skautas vi
sada sugeba rasti ko nors naujo, nors jis 
tą patį mišką, tą patį medį, tą patį gy
vulį ar tą pačią gėlę jau dešimtą ar dvi
dešimtą kartą matytų. Viską jis tikru 
jausmu pergyvena. Vargšai yra tie jau
nuoliai, kurie pasaulyje nieko naujo ne
beranda, kurių niekas nebestebina, ku
rie tariasi jau viską pažįstą, kurių nei 
įvairiaspalvės pievų gėlės, nei pavasario 
grožybės, nei margieji rudens miškai ne- 
bedžiugina. Jiems pilkas yra visas pasau
lis, kai skauto pasaulyje visada kaitri ir 
giedri saulutė šviečia.

Tad, skautai, iškilaukite, ir patys pa
matysite, nesigailėsite. (Galas) 

tina atvedus savo sūnelį po atosto
gų spaudžia Jums ranką ir susijau
dinus dėkoja, kad Jūs padarėt jos 
vaiką tokiu geru, kad jis šią vasa
rą buvo toks paklusnus?! Tad dar 
kartą; neužmirškit pravesti su sa
vo „pipiriukais“ apie vilkiukus pa
sikalbėjimą!

Prieš kiek laiko net pusei metų 
apleido mokyklą vyresnieji Jūsų 
mokiniai, o su jais kartu ir vilkiu
kai — paukštytės. Jie dalyvavo 
gaujoj — pulkely, kaip tik tuo lai
ku, kada sueigas reikia daryt mo
kykloj, nes lauke buvo šalta. Ir 
žaisti tegalima buvo tik kambario 
žaidimai, o ką reiškia iškila žiemą, 
prieš vasaros iškilas, kiekvienam 
aišku. O kai jie išsiskirstė, viskas 
pasikeitė. Stebuklingoji saulutė at- 
šildė žemę, priaugino žalumynų, 
aplapojo miškus, sužeidė pievas ir 
vandenį pašildė. Ir visur galima 
žaisti, visur taip šilta ir gražu. Bet 
su kuo gi žais, kad jų būrelis išsi
skirstė gal 4 ar 3 kilometrų plote? 
Kiekvienas gavo kokias nors pa
reigas, nevienam ir bandą ganyti 
prisieina. Ir liūdnumas apniaukė 
vilkiuko veidą, jis neturi ką veikti 
viens prie bandos, jam nuobodu ir 
ilgu. Senas vilke, lakštingala, ar ne- 
sijaučiat bent kiek ir Jūs kalti, 
kad Jūsų vilkiukai — paukštytės 
taip nuobodžiauja? Ar tinkamai at- 
sisveikinot su jais prieš išleisdami 
juos prie bandos, ar papasakojot 
ką jie turi vasarą veikti? Ar išmo
kino! juos stebėti? Stebėti visa, 
kas dedas po jų akių, ką veikia 
gamta, ir iš jos mokytis. O stebėti 
galima visada ir visose aplinkybė
se. Kiekvienas vilkiukas — paukš
tytė jau yra stebėtojai: jie viską 
tėmija, visu kuo įdomaujasi, kas 
tik juos supa, o ypač pastebi tai, 
kas dedasi po jų akių. Štai vienas 
piemenukas, paklaustas ar arklys 
taip pat gromuliuoja, neįstengė at
sakyti, bet ... jis niekada nebuvo 
vilkiuku. Vilkiukas būtų pastebė
jęs kurie gyvuliai gromuliuoja, ku
rie ne. Jis dar daugiau būtų paste
bėjęs, jis žinotų kurie gyvuliai mo
ka plaukti, kurie gi ne, kaip kurie 
miega, ką ėda ir ką jie myli. Bet 
stebėti galima ne tiktai ganant, ste
bėti galima visur ir lengviausia įsi
gyti visokių specialybių. Tiems, 
kuriems lemta ganyti, žinoma, pri
einamiausią „gyvulių draugo“ spe
cialybė, o tie, kur nuolat landžioja 
miške, gali įsigyt „augalų draugo“, 
„Robinzono“ ir „kolekcionieriaus“ 
specialybes. Vilkiukai — paukštv- 
tės, kuriems nėra uždėta bet ko
kių pareigų, kurie šiaip sau po na
mus praleidžia atostogas, visumet 
gali prisiruošti „visadirbių“,
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„tvarkdarių“, ar „mažos šeiminin
kės“ specialybėms. Ir laikas ne
prailgsta ir nauda yra, o specialy
bių reikalavimai yra toki paprasti 
ir taip prieinami mūsų vaikams, 
kad užtenka tik perskaityt nors ir 
iš to „Skautų Aido“ š. m. 4 ir 5 Nr. 
suminėtas specialybes, kad vaikai 
prisimintų, kuriam koki reikalavi
mai statomi. Iš Jūsų, vilkiukų — 
paukštyčių vadai, tereikalaujama 
tik paraginimo.

Kada prisieina didesnę dienos 
dalį praleist vaikams vieniems prie 
kaimenės, neturint ko veikti, tai 
per liuoslaikius jie būtinai turi nu
bėgt pas draugus. Ypač kur susi
duria keli išdykę vaikai, ko jie tuo
met neišgalvoja, nemokėdami nei 
gražių žaidimų, nei dainų. Kai tik 
susirenka 2 — 3 piemenys, tuojau 
pas juos atsiranda įvairių sumany
mų, kaip praleist laiką. Ir dažniau
sia jie blogai laiką praleidžia: 
bliuznija, keikiasi, mušasi, arba ei
na į žirnius, daržus ar lenda į sveti
mus sodus. Toks vaikų būrys sta
čiai nelaimė. Perpiečių metu, kada 
apie 3 valandas visi piemenys yra 
laisvi, o gyvuliai ilsisi tvartuose, 
jie apibėga pusę kaimo. Jie švilpia, 
rėkauna ir žiūri tik kur kokią šu
nybę iškrėtus. Stipresni ir patys 
blogiausi dažniausia yra vadai; jų 
kiti klauso ir pamėgdžioja juos. 
Tokių vaikų niekas nemyli, jie vi
sų nekenčiami, ujami. Vilkiukams 
čia geriausia proga pasirodyt, kad 
jie nebereikalo buvo vilkiukų gau
joj. Ypač, jei vilkiukas yra buvęs 
būrelio galva, jis turi ir tokiems 
vaikams būt vadu: parodyt naujų 
žaidimų, mokyt juos rikiuotės, ra
miai sustoti, žengti prie dainos, 
dainuoti ir kt. Visi vaikai mėgsta 
rikiuotę ir drausmę, reikia šia ap
linkybe ir pasinaudot. Jis išmoki
na piemenis megzti mazgus, statyti 
ir sekti sutartus ženklus, sutartus 
švilpesius, moko verstis per galvą, 
šokti per griovį, perlipti tvorą ir 
t. t. Vieną, ką jis nedaro — jis nie
kada nepasakoja jokių doros tai
syklių, skaityti paskaitas ne jo rei
kalas, jam terūpi vadovaut žaidi
muose. Ir, žiūrėk, kaip jį išdykėliai 
pamilo, kaip klauso jo.

Bet vilkiukai jau senai paleisti, 
jie neatsilanko mokyklon, kaip 
apie tą jiems pasakyt, kaip para
gint būti piemenų vadais? Atsaky
mas štai koks: vos tik perskaitysit 
šias eilutes, tuojaus, dar prieš iš
važiuodami į kursus ar pailsėt, su
šaukit pas save, jei ne visus buvu
sius vilkiukus — paukštytes, tai 
bent būrelių — lizdelių galvas ir 
nors tuos, kurie arčiau gyvena ir 
jiems apie visa šita papasakokit.

Laimingos valandos .. saulė kepina stovykloj.

Skautiškos literatūros lietuvių 
kalba trumpa apžvalga.

Šiuo metu matomas didelis mo
kytojų susidomėjimas skautizmu. 
Tas susidomėjimas ypač reiškiasi 
pradžios mokyklos mokytojų tar
pe. Skautų vadovybė, suprasdama 
to susidomėjimo svarbą, net ruo
šia mokytojams specialius kursus. 
Deja, į tuos kursus tegali atvykti 
tik maža norinčiųjų dalelė. Daugu
ma mokytojų yra pasiruošę ir vyk
sta į kitus, tiesioginiai jų specialy
bę liečiančius kursus. Taigi, į šiuos 
kursus teatvyks tik galintieji, bet 
ne visi norintieji.

Tai kas gi lieka daryti tiems mo- 
kytojams-oms, kurie šią vasarą ne
galės lankyti kursų, tačiau, kurie 
rudenį, grįžę į mokyklą, norės or
ganizuoti vilkiukus ir paukštytes?

Tie asmenys šiek tiek gali patys 
pasiruošti. Tuo tikslu lanko 
skautų stovyklas, kiekvie
na proga stengiasi suartėti su 
skautais, pažinti jų organizuotą 
gyvenimą irstudijuojaskau- 
tišką literatūrą.

Kadangi stovyklas lankantiems 
nurodymų ir paaiškinimų vietoje 
duos stovyklautojai, šiame straips
nelyje noriu daugiau pakalbėti apie 
antrąją priemonę — skautiškąją li-

Cia aukščiau pabrėžiau tik vilkiu
ko vaidmenį, bet paukštytės taip 
pat gali pasidaryt, žinoma, tik mer
gaičių susibūrimo vieta. Jos paro
do įvairius rankdarbius, kaip rinkti 
kolekcijas, žaisti ir, kas svarbiau
sia, mokinas dainuoti. Mūsų vaikai 
jau vis mažiau dainuoja, negu anks
čiau ir yra pamato bijoti, kad il
gainiui visai išnyks dainos, dėlto 
paukštytės pirmosios turi atstatyti 
senąją dainų senovę. A. G. 

teratūrą lietuvių kalba, jos pa
skirstymą ir naudojimąsi.

Skautiškoji literatūra lietuvių 
kalba palyginti yra labai jaunutė.

Todėl ji nėra plati ir tiksliai vi
sų sričių dar neapima.

Pirmieji jos leidiniai tepasirodė 
tik prieš 11 metų. Tuo tarpu kaip 
kitų šalių, ypač anglų, prancūzų ir 
amerikiečių, skautiškoji literatūra 
plečiasi labai palankiose sąlygose 
jau dvidešimt su viršum metų.

Mūsų skautiškąją literatūrą tu
rinio atžvilgiu galime paskirstyti į:

a) teoretinę — ideologinę lite
ratūrą,

b) praktinę,
c) metodinę ir
d) mišriąją.
a) Teoretiniai — ideologiniai 

raštai nagrinėja esmės klausimus. 
Jų tikslas — duoti teoretišką or
ganizacijos pažinimą, aiškinti ben
druosius jos principus. Ji apima vi
sas skautizmo šakas, nustato jų ry
šį: skautus, skautes, vilk.-paukšty
tes, vyčius.

b) Praktinė literatūra — skautiš
kosios medžiagos rinkinys. Tas 
skyrius apima laipsnių programas, 
specialybes, stovyklas, iškilas, ce
remonialus ir t. p.

c) Metodiniai gi raštai nurodo 
kelius, geriau sakyti būdus, kaip 
panaudoti turimą medžiagą, ko
kiais keliais eiti ir tvarkyti darbą 
reikiamam tikslui siekti. (Šis sky
rius vadovams).

d) O mišriojo turinio literatūra 
apima visas sritis. Čia daugiau na
grinėjamos aktualesnės dienos te
mos.

Nuo ko turi pradėti savarankiš
kas skautizmo studijas mokytojas?

Mano manymu, čia reikia eiti
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tuo pačiu keliu, kuriuo eina kiek
vienas skautas į skautiškąjį gyve
nimą. Turi būti išlaikytas praei
tame numeryje pavadintas „norėk 
— mokėk — vykdyk“ principas.

Pirmiausia — noras pažinti skau
tus.

Paskui seka mokėjimas: skaity
mas teoretinės — ideologinės lite
ratūros, pažinimas bendrųjų orga
nizacijos principų, dėsnių. Pažinus 
tikslą ir principus — pažiūrėti, ko
kia medžiaga naudojama tikslui ir 
principams pateisinti. O žinant tik
slą ir turint medžiagą, jau reikia 
pažinti kelius, kuriais einama ir 
kokiu būdu yra tvarkoma toji me
džiaga. Čia padės metodinė litera
tūra.

Asmuo, įgijęs teoretinį skautiz- 
mo idėjų ir metodų pažinimą, ma
tęs skautų stovyklų gyvenimą, gali 
imtis ir paties kūrybinio darbo: 
savo žinojimą pritaikyti gyvenime, 
organizuoti vilkiukų — paukštyčių 
būrelius.

Imdamas konkrečiai pirmon ei
lėn patariu perskaityti P. Jurge
levičiaus „Skautystę“, vadovė
lį jaunuomenei auklėti pagal gen. 
R, Baden - PowelLio sistemą, iš
leistą 1927 m. Kaune. Šioji knyga 
sutrauktai apima teoretinę — ide
ologinę, praktinę ir metodinę pu
ses. Čia įvairiuose skyriuose na
grinėjama: kas yra skautystė, nu
rodymai ir patarimai darant žval- 
ginėjimus, gamtos ir gyvulių paži
nimas, gyvenimas stovykloje, žy
gyje, aiškinama signalizacija ir su
tartiniai ženklai, rašoma apie skau
to fizinę ir moralinę kultūrą, apie 
fizinį ir moralinį tvirtėjimą, tvirtė
jimo priemones, būdus, trumpi nu
rodymai ir patarimai vadovams.

Vėliau galima skaityti ir specia
lesnę literatūrą, k. a.: Jurgele
vičiaus „Skautų tarnavimas tė

Ylpie |iemos oacgą ic stooyLfą margą.

Karika-uros ii žodžiai J. Martinaičio.

1. Neduok Die, per visą žiemą 
Griaužė širdį teorema, 
Dzingul, dzingul, dzinguliukai 
Dzmguliukai nelinksmi!
Tokios sunkios visos knygos, 
Nors ir skųskis Tautų Lygai, 
Dzin...

Tik čionai geram š ūpe, 
Dzingul, dzingul, dzinguliukai 
Dzinguliukai dzin-dzin-dzin! 
Doremifasoliasido 
Momentaliai viską gydo, 
Dzin...

2. Dvejetukė skaudžiai kando—X Mai stovykloj nieks nerupi — 
Šokom polką be džazbando, 
Dzingul, dzingul, dzinguliukai 
Dzinguliukai nelinksmi!
Toks pašėlęs buvo laikas — 
Nežinau, kaip aš dar sveikas! 
Dzin...

vynei“, prof. Šalkausko 
„Skautai ir pasaulėžiūra“, „Kelias 
į laimę“, „Skautų šventės“ ir ki
tus smulkesnius. Ypač labai papil
dys skaitytojo žinias knygos: „Ke
lias į laimę“ straipsniai. Ši knyga— 
tai specialių straipsnių rinkinys. 
Čia skaitytojas ras vertingų studi
jų: „Skautai ir pasaulėžiūra“ — 
prof. Šalkausko, „Šeima“ — J. Do
bilas, „Kas yra skautas vytis“ — 
Montvila, „Skautų Brolija — tau
tiškasis jaunimas“ — prof, Iz. Ta
mošaitis, „Skautai ir mokykla“ — 
Dr. A. Juška, „Mokytojo darbas ir 
jo talkininkai“ — S. Dainora, 
„Skautiškas pastabumas“ — Dai- 
nauskas, „Vadas“, — Cečeta ir d. 
kitų.

Be paminėtų dviejų knygų 
kiekvienas būtinai turi gerai 
įsigilindamas perskaityti „Lie
tuvos Skautų Brolijos Statutą“, 
Statute susipažins su trumpai ir 
tiksliai formuluotais skautų broli
jos bendraisiais dėsniais, ideologi
jos pagrindais, administracija, auk
lėjimu, drausme, teismu, ordenais, 
ceremonialu ir įvedamaisiais nuo
statais. Čia ras skautų, skaučių ir 
vilkiukų — paukštyčių laipsnių 
programas, jų paaiškinimus, apie 
uniformas ir ženklus. Statutas yra 
pagrindas, kurio laikosi visas orga
nizacijos darbas.

Dar labai svarbu gerai susipa
žinti su skautiškosios literatūros 
lietuvių kalba kūrėjo P. Jurgelevi
čiaus „Skautų vadovu“. Šioje kny
goje dėstomos mintys ir duodami 
nurodymai itin svarbu įsidėmėti 
tiems, kurie nepasitenkins skautų 
pažinimu, bet imsis ir organizaci
nio darbo. Čia nors ir neras pata
rimų specialiai vilkiukų—paukšty
čių organizavimo darbe, bet vistik 
bendrais nurodymais daug kur ga
lės pasinaudoti. Ji ir dėlto skaity

tina, kad iki šio laiko nėra pasi
rodę specialaus vilkiukų — paukš
tyčių reikalui skirto leidinio. Tai 
didelė mūsų jaunutės skautiškos li-

Vakaras prie laužo—stovyklos triumfas. 
Tada skautai žaidžia, dainuoja, vaidina... 
Mūsų skautai mėgsta originalų komišką 
teatrą. Čia vienas bent septyniose sto
vyklose pasižymėjęs vaidintojas sklt. S.

Sabutis (iš Šiaulių).

teratūros spraga. Ji kuo greičiau
siai užtvertina. Mūsų kaimynai jau 
nuo seniau tuo yra apsirūpinę: ar
ba išsivertę stačiai Baden - Po- 
welTio originalą, arba, laikyda
miesi originalo, parašę savo sąly
goms ir gyvenimui pritaikytą vei
kalėlį. Kaip teko patirti, šis dar
bas pradėtas ir pas mus. Ruošiama 
speciali, mūsų gyvenimo sąlygoms 
pirtaikyta, vilk.-paukštyčių orga
nizatoriams ir vadovams knygutė. 
Kol ji išeis, specialiai vilkiukų — 
paukštyčių klausimu tenka imtis 
žinių iš „S. Aide“ tuo reikalu tal
pinamų straipsnių arba, kurie mo
ka svetimų kalbų, pasinaudoti ki
tų kalbų literatūra.

Kad minima knyga ir pasirodys, 
vis dėl to būtinas reikalas yra pir 
ma pažinti nors schematinis visos 
skautų organizacijos sutvarkymas, 
bendri jos principai, o paskui tik 
tyrinėjama atskira jos šaka, kaip 
tai, jaunieji skautai — vilkiukai ir 
paukštytės.

Sktn. K, P - k a s .
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O TU AR PRALEISI PROGĄ?
— Ar praleisi visas progas?
— Ne, kiekviena aplinkybė man 

brangi ir turi būti naudinga. Aš 
vasaros laisvą laiką pašvęsiu skau- 
tystės praktiškam darbui.

— O kaip tą suprasti?
— Paprastai. Anglai iš seno sa

ko: laikas — pinigai. Šių laikų jau
nimas priduria: laikas brangesnis ir 
už pinigus. Juk pinigų vėl gali įsi
gyti, o laiko nebesugrąžinsi. Lai
ką reikia naudingai leisti.

Taigi savo vasaros laiką paskirk 
įsigyti skautų specialybių. Tam pa
siruošti gera stovyklų ir iškilų me
tas.

II ir I patyrimo laipsnių skautai- 
ės gali jau įsigyti specialybių ženk
lelių. Gi vilkiukai ir paukštytės ga
li laikyti egzaminus, įsigyti specia
lybių ženklelių, būdami I savo pa
tyrimo laipsnio.

Specialybių yra daug ir įvairių. 
Kiekviena jų turi egzaminams sa
vo programą. Keletą paduodame. 
Pasiruoškite.

Skauto vertybė žymu ir tuo, 
kiek jis yra praktiškas, darbštus ir 
kiek įsigijęs specialybių.

O specialybių įsigyti dera kiek
vienam skautui.

Iki šiol mūsų skautai labai maža 
tėra įsigiję specialybių. Tačiau iš 
to negalima daryti išvados, kad jie 
nėra gabūs pasiruošti ir išlaikyti 
egzaminus. Taip pat negalima pa
sakyti, kad mūsų žmonės, ir ypač 
jaunimas, būtų užtektinai praktiš
ki, sumanūs darbe. Savo sugebėji
mus turime įlieti į medžiagą. Skau- 
tai-ės pirmieji iš jauniausiųjų gali 
ir turi parodyti darbštumo, suma
numo ir praktiškumo pavyzdį. Juk 
mes turime tiek daug puikių progų 
tuos dalykus parodyti. Tad ir ne
reikėtų jų „taip sau“ praleisti. Šią 
vasarą, girdėt, nemaža skautų-čių 
rimtai ruošias įsigyti specialybių. 
Jie bravo!

Štai šiek tiek specialybių pro
gramų.

Krašto žinovė. Žino Lietuvos 
sienas, jų istorinius pasikeitimus ir 
Lietuvos geografiją. Gerai orien
tuojasi Lietuvos žemėlapyje ir ži
no administracinį krašto padalini
mą. Aprašo vieną pačios aplanky
tą krašto apylinkę ir aprašymą pa
iliustruoja fotografijomis, škicais 
ar pačios padarytais piešiniais, 
kreipiant dėmesį į: a) žmonių pa
žinimą, b) augmeniją, c) gyvulius, 
d) upes ir ežerus, e) žmonių pa
pročius, tarmę, meną ir statybą, f) 
ūkį, g) švietimą, kultūrą, higieną. 
Dalyvauja kraštotyros ekskursijų 
organizavimo darbe. Dalyvauja ke- 

letoje kraštotyros ekskursijų, ma
žiausiai 3 d. ir patiekia smulkų tų 
ekskursijų aprašymą. Aplanko ma
žiausiai vieną svarbesnių Lietuvos 
miestų ir susipažįsta su jo istorija, 
kultūra ir t. t. Moka gerai parodyti 
ir paaiškinti tas vietas, kurias ap
lankė.

Pionierė, Moka save matuoti. 
Moka paprasčiausiais būdais išma
tuoti aukštį ir plotį. Moka nukirsti 
10 cm. diametro medį, nuleisti jį, 
nugenėti ir supiaustyti. Tiesiai 
įkalti lenton vinį ir užlenkti ją ki
ton pusėn. Moka naudotis kirviu ir 
jį pagaląsti. Nurodytoj vietoj nutie
sia skautišką tiltą, rengia darželį, 
takelius, klombus ir t. t. Padaro 
du daiktus, pav., lentynėlę, staliu
ką, suolelį, šaukštą, šluotą ar kt. 
Iškasa vieno metro gilumo duobę 
ar griovį. Moka iškirsti velėną ir 
padaryti lauko virtuvę. Padaro la
pinę ir pastato palapinę.

Plaukėją. Turi nuplaukti 60 met
rų be poilsio, kniūpsščia ir 30 mtr. 
aukštielninka. Moka nuplaukti su 
rūbais (marškiniais, apatinuku ir 
kojinėmis) 20 metrų, ant vandens 
gulėti, plaukti tolyn ir t. t. Šoka į 
vandenį nuo 2 metrų aukščio, neria 
vandenin nemažiau, kaip 2 mtr. ir 
iš dugno ištraukia akmenį ar smė
lio. Žino 3 skęstančių gelbėjimo ir 
nuo jo apsisaugojimo būdus. Van
dens paviršiuje išsilaikyti nema
žiau, kaip 20 minučių. Žino maudy
mosi higieną.

Stovyklautoja. Išbūna stovykloj 
dvi savaites ir dalyvauja 3 kartus 
3 dienų iškilose. Moka išrinkti tin
kamą stovyklai vietą. Gerai ištie
sia palapinę (visvien kurios siste
mos). Moka vartoti virves esant 
drėgnam orui. Padaro 3 kokius 
nors stovykloje vartojamus daik
tus. Padaro gerą ir stiprią stovyk
los lapinę. Išrenka miške medžia
gą, tinkamą lapinėms statyti ir pa
ruošia ją vartojimui. Nutašo bas
lius palap. Padaro atitinkamoj sto- 
vykl. vietoj lauko virtuvę ir išver
da joje skilčiai 2 patiek, piet. Įren
gia stovyklos sandėlį. Moka su
kurti ugnį (net ir blogam orui 
esant), moka saugoti ją per nuskir
tą laiką ir užgesinti nepaliekant 
jokių ugnies pėdsakų. Moka fil
truoti vandenį. Moka palaikyti sto
vykloj pavyzdingą švarą ir žino 
stovyklos gyvenimo higieną.

Skautų:

Artistas. Turi sugebėti pats už
pildyti bent 15 minučių programą: 
muzika — įvairiais instrumentais, 

dainomis, monologais, anekdotais, 
solo, šokiais ir kit. Turi pagrindi
nį supratimą apie vaidybą, scenos 
įrengimą ir grimavimą.

Būgnininkas. Mokėti išpildyti 
trimitu ir būgnu įvairius skautų ir 
kariuomenės signalus: alarmas, pa
keitimas, įsakymas, sueiti, išsi
skirstyti, valgiui, pietums, šviesą 
gesinti, paskutinis sudie, aušra.

Gamtininkas. Turi surinkti 30 
įvairių medžių lapų arba 60 lauko 
ir miško gėlių, žolių bei paparčių, 
sudžiovinti juos ir sudaryti rinkinį. 
Mokėti pritaisyti popieryje tuos 
augalus arba nupiešti šį tą iš gam
tos gyvenimo. ~ Mokėti atpasakoti 
20 gyvulių gyvenimą, jų išvaizdą ir 
papročius.

Gelbėtojas, Turi mokėti keturis 
skęstančio gelbėjimo metodus ir 
tris metodus apsiginti nuo skęstan
čio. Kiekvienu metodu vilkti sken
duolį nemažiau 10 metrų. Mokėti 
nardyti ir iš 3 metrų gilumos išimti 
3 klgr. daiktą. Mokėti kelis dirbti
no kvėpavimo būdus. Perplaukti 
su rūbais 40 metrų ir prieš priplau
kiant krantą nusivilkti.

Stovyklautojas. Privalo išbūti 
stovykloje ne mažiau 30 parų. Ži
noti koks minimumas daiktų, indų 
ir maisto reikalingas skautui vie
nos savaitės stovyklai ar iškilai. 
Dalyvauti bent trijų dienų kilnoja
moj stovykloj. Žinoti, kaip įrengia
ma ir tvarkoma stovykla. Mokėti 
vartoti kirvį, piūklą ir skautiškus 
mazgus. Pastatyti iš lauke turimos 
medžiagos pastogę 3 skautams.

Topografas. Padaryti nelygios 
vietos tikslią akies nuotrauką ma
žiausia vieno kilometro spinduliu 
(maštabas 1 : 10.000), naudojantis 
linijomis, kompasu. Žinoti nepri
einamo daikto aukštį, upės plotį ir 
atstumą tarp dviejų neprieinamų 
punktų. Mokėti taisyklingai skai
tyti karišką žemėlapį. Žemėlapio 
pagalba išaiškinti be klaidų įvai
rias panoramines peisažo dalis, pa
daryti kurios nors vietos topogra
finę nuotrauką (greitai ir bendrais 
bruožais). Per 30 minučių padaryti 
1 klmtr. kelio „kroki“ nuotrauką. 
Padaryti kokios nors vietos planą.

Šaulys. Mokėti šaudyti stačiom, 
klūpščiom, guloms. Mokėti valyti 
ir prižiūrėti šautuvą ir, apskritai, 
ginklą. Šaudant 150, 200, 400 ir 
500 metrų atstumu iš 20 šovinių pa
taikyti 60% (taikinys 30 cm. dia
metro), arba šaudant iš revolverio 
15, 20, 25 mtr, atstumu iš 10 šūvių 
pataikyti 80%. Nuspėti atstumą 
nuo 100 iki 600 metrų su klaida ne 
didesne, kaip 25%. Mokėti šaudyti 
iš lanko.

; j
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SKAUTAMS DĖMESIO!
Yra 'skautų-čių, kurie ne visada, kada reikalinga, esti apsirengę 

skautiška uniforma, arba ją dėvi labai netvarkingai.
Vyr. sk. štabas atkreipia skautų-čių ir vadovų dėmesį į tą dalyką 

ir paveda tuntininkams, draugininkams ir kitiems vadams tinkamai, kaip 
nurodo skautų statutas ir papročiai, sutvarkyti skautų ir skaučių unifor
mos dėvėjimą.

Priimdami kandidatus, vadai jiems praneša iki kada ir kokią turi 
įsigyti uniformą bei ženklus.

Kandidatams teleidžia laikyti egzaminus į III patyrimo laipsnį ir 
duoti įžodį, kada jau jis turės reikiamą uniformą.

Skautams-ėms teleidžia laikyti egzaminus į patyrimo laipsnius ir 
įsigyti specialybių, kada jie turi atitinkamą uniformą.

Taip pat tuntininkai, išduodami skautų-čių liudijimus, turi kontro
liuoti, ar gaunantieji liudijimus turi uniformą ir ar moka ją tinkamai 
dėvėti ir sugeba, kaip mūsų papročiai reikalauja, pasielgti.

Apie protingus gyvulius.
Apie gudrius šunis, beždžiones, 

arklius, kupranugarius, dramblius 
ir kit, gyvulius yra pasakojama 
daugybė įvairiausių istorijų. Ke
letą pavyzdžių čia ir paduodu.

Vienas seniausių šios rūšies įvy
kių buvo Karoliaus V laikais.

Netoli Paryžiaus, mažai teapgy- 
ventoj apylinkėj, buvo tais laikais 
nužudytas A. Mondidjeras. 
Nužudytojas jį pakasė po vienu 
medžiu. Mondidjero šuo, likęs tada 
namie, išbėgo sekančią naktį ieš
koti savo pono. Greitai jis rado 
miške vietą, kur buvo užkastas la
vonas, ir čia išstovėjo keletą die
nų. Pagaliau šuo buvo alkio nuva
rytas atgal į miestą. Jis nuskubėjo 
pas užmuštojo draugą, riterį A r- 
d i 1 j e r ą, ir davė jam savo stau
gimu suprasti, kad su jo ponu yra 
kažkas atsitikę. Ardiljeras davė 
šuniui ėsti, paglostė jį, bet ištiki
mas gyvulys nenustojo staugti ir, 
už švarko nutvėręs, ištempė riterį 
į gatvę,

Ardiljeras pasiryžo šunį sekti, ir 
šis jį nuvedė už miesto prie ąžuo
lo, ties kurio jis, dar stipriau staug
damas, pradėjo nagais draskyti že
mę. Ardiljeras, norėdamas ištirti, 
kodėl šuo taip nerimauja, pradėjo 
toj vietoj kasti ir surado savo drau
go lavoną. Neužilgo po to įvykio 
gerasis šuo, sutikęs savo pono nu- 
žudytoją, šoko ant jo, pradėjo jį 
kandžioti, ir tik vargais negalais 
buvo nuo jo atplėštas.

Tai kartojosi keletą kartų; pa
prastai švelnus esąs gyvulys, kai 
tik pažiūrėdavo į riterį M a k e r ą, 
panėšėdavo į įtūžusį tigrą. Tuo 
buvo labai stebimasi; iš to kilo 
įvairios kalbos ir, pagaliau, buvo 
prisiminta, kad Makeras dažnai 
pasirodydavęs Mondidjero priešu; 
iš to kilo ir įtarimas, bene jis ir bus 
pastarąjį nužudęs.

Karalius norėjo pats šuns elgesiu 
įsitikinti. Pagal tų laikų paprotį, 

kadangi nebuvo tikros kaltės įro
dymo, turėjo įvykti dvikova, kuri 
parodytų tiesą. Pasirodžius su ie
timi rankoje Makerui, buvo išleis
tas šuo. Šis, gražiai išsisukęs priešo 
ginklo, nustvėrė priešą už gerklės, 
ir partrenkė jį žemėn. Makeras 
dabar prisipažino kaltas.

Pirmąjį karišką šunį randam? 
18a. per karą Amerikoj, amerikie
čių priešų pusėje. Tai buvo didelis 
anglų šuo. Jis, kartą prie kareivių 
prisišliejęs, buvo jų maitinamas ir 
globojamas; prie jų jis labai pripra
to ir pagaliau visai pas juos liko. 
Kai būdavo siunčiami į sargybą sar
gybiniai, eidavo ir jis kartu; nu
bėgdavo kokią 60—70 žingsnių pir
myn ir atsigulęs klausydavos. Vos 
tik jis išgirsdavo priešo pusėje, kad 
ir menką, triukšmą, grįždavo sku
biai atgal ir apie tai savo lojimu 
pranešdavo sargybai. Tokiu būdu 
daugelis slaptų priešo užpuolimų 
laiku buvo sužinomi. Amerikiečiai 
greitai pastebėjo, kokį darbą šuo 
atlikdavo, ir pradėjo į jį šaudyti. 
Daug kartų buvo sužeistas šuo, bet 
vis pasveikdavo. Kartą vis dėlto 
ir jam nepavyko: jis buvo taip sun
kiai sužeistas, kad daugiau nepa
vijo-

Paryžiaus chirurgas Moran- 
d a s turėjo draugą, kurio šuo kar
tą nusilaužė koją. Jis jam koją 
greitai sutvarstė, ir ji pagijo.' Po 
kiek laiko gydytojas, savo darbą 
dirbdamas, išgirdo kažką į duris 
dreskiant. Atidaręs duris jis nu
stebęs pamatė jo išgydytą šunį, ly
dintį kitą šunį, kuriam tokia pat 
nelaimė atsitiko.

Nemažiau protingas buvo šuo 
vieno mokslininko, kuris turėjo pa
protį naktį lovoje skaityti. Taip 
jis užmigdavo, neužgesindamas ži
burio, kuris stovėjo ant stalelio ne
toli lovos. Savo nusistebėjimui, 
kiekvieną kartą, pabudęs, jis ras
davo žiburį užgesintą, nors žinojo, 
kad ne jis tai padarė; be jo gi kam
baryje nieko daugiau nebuvo, kaip 

tik šuo. Mokslininkas nusprendė 
sekantį vakarą šunį sekti. Neilgai 
truko, — šuo atėjo, užšoko ant kė
dės, nuo jos ant stalo, pakėlė le
teną — ir jau šviesa užgesinta. Ta
da tuo pačiu keliu grįžo greit atgal 
į savo vietą. Mat, šviesos gesinimo 
neturi matyti jo ponas...

Pirmų žinių apie kalbantį šunį 
gaunam iš Leibnico, kuris tokį 
šunį matęs Saksonijoje pas vieną 
ūkininką. Apie kitą panašų kalbos 
„mokovą“ kalba Liselotas iš 
Pfalco savo laiške, rašytam sese
riai 1720 m, geg. m. 26 d.:

„Aš esu prieš dvejus metus ma
tęs šunį, kuris mokėjo kalbėti, ir 
kai jo paklausdavo, ką jis ėdęs, jis 
kai jo paklausdavo, ką jis ėdęs, jis 
lotų“,

Kad varnas, panašiai kaip papū
ga, moka keletą žodžių ištarti, nė
ra nieko nauja. Tik vienam šuniui 
buvo kartą tas labai nuostabu.

Viename Manfeldo grafijos dva
re buvo prijaukintas varnas, kuris 
per dienas po kiemą ir sodą vaikš
tinėdavo, o vakarais grįždavo į 
narvelį. Jis mokėjo visaip šnekėti, 
tarp ko kita ir žodžius: „Sakyk, 
kas tu esi!“ Jis kalbėjo labai aiš
kiai ir jausmingai.

Kartą jį, vaikštinėjantį po aukš
tą sodo žolę, sutiko vištas saugąs 
šuo. Šis atsistojo prieš varną ir 
elgėsi su juo taip, kaip buvo pri
pratęs su vištomis elgtis. Varnas 
iš pradžių nekreipė į tai dėmesio 
ir ėjo ramiai toliau, bet kai šuo 
paskui jį sekė vis toliau, jis staiga 
apsisuko į šunį ir prabilo: „Sakyk, 
kas tu esi!“ Šuo baisiai išsigando 
ir, kiek kojos nešė, bėgo šalin. Žmo
nių kalba kalbąs paukštis buvo 
jam dar naujiena...

Nors beždžionės yra klastingos 
ir mėgsta šposus krėsti, bet jos mo
ka ir gerai joms pavestą darbą at
likti, Apie tai pasakoja pavyzdžiui, 
Butonas, Biušingas, kurie turėjo 
orangutangus, atliekančius „tarnų“ 
darbą. Jie atnešdavo ant stalo val
gius, duodavo svečiams skaityti 
knygų ir t, t.

Apie arklio protingumą duoda 
mums žinių fizikas J. G. K r i ū g e- 
r i s 1756 m. Vienas jo draugas jojo 
nakties metu per mišką namo. 
Smarkiai jodamas, nepastebėjo at
sikišusios storos medžio šakos; į ją 
atsimušė ir buvo nutrenktas nuo 
arklio žemyn. Jis pasiliko be są
monės gulėti, o jo arklys grįžo grei
tai į namus, kur jo ponas tik ką 
buvo svečiuose, ir barškino pasa
ga į vartus tol, kol gyventojai pa
budo, atidarė vartus ir leidosi ark
lio vedami į nelaimės vietą. Čia 
rado nelaimingąjį dar gulintį ir par
sigabeno jį į namus...

Psklt. J, V-kas.
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jTple šniūro slapią galą ic shaučiulzą Qa(tą Įpalų.

X Kari'.atūros ir žodžiai J. Martinaičio.

1.

— Paklausyk, mielasai dėde: 
Skautų štabas taip parodė, 
Kad važiuojantiems prie jūrų 
Reiks turėti savo šniūrų.
— Imk, vaikei1, man negaila, 
Štai tau š tą šniūrą dailų, 
Atsipjauk jo, kiek tau reik'a, 
Susiradęs galą ve kiai.
— O, tai ačiū! Ką man reiškia — 
AŠ matau tą ga’ą a:škiai,
Jau ne kartą jo ieškojau — 
Tuoj č;a viskas bus tvarkoje.

2.
Štai mus Galka šniūrą tampo 
Ir iš šono ir iš kampo, 
Rasti galą—rodos baika, 
Tik nabagas nepataiko!

53.
Skautas žvalgos išsišiepęs, 
Kur tas g das pas:slėpęs> 
Nors į kamuolį pats lenda, 
O to galo vis neranda!

4.
Kur gi Galka? Kur tas galas? 
Nėr nė vieno—tai skandalas! 
Vyrai, bėkite į taiką, 
Išraizgykite skautą Galką!

Skautizmas kaime.
Palyginti neseniai įsikūrusi Lie

tuvoj skautų organizacija nuolat 
tvirtėja ir vis labiau plečiasi. Da
bar mes jau turime tvirtą organi
zaciją, daug skautiško jaunimo. 
Tačiau reikia pastebėti, kad skau
tizmas kol kas neapima visas va
gas.

Organizacija yra tik tada tikrai 
tvirta, kada jos skelbiamos idėjos 
artimos visiems žmonėms, kada ji 
gali apimti visokios padėties žmo
nių luomus. To kaip tik dar nėra 
Lietuvos skautų organizacijoje. 
Absoliuti skautų dauguma — mok
sleiviai, skautų organizacijos cen
trai — didesniuose miestuose. Tuo 
tarpu kaime skautizmo idėja be
veik visai nežinoma, svetima.

Tiesa, paskutiniu laiku šioj sri- 
tyj šis tas veikiama, bet tai lašas 
jūroje. Kaimo pradžios mokyklose 
pradedama organizuoti vilkiukų — 
paukštyčių būreliai, tačiau tas dar
bas dar mažas.

Čia atsiveria nauja darbo dirva 
vyresniesiems skautams, skau
tams vyčiams, ypatingai skautams 
mokytojams. Mokytojui čia pui
kiausia ir dėkingiausia dirva ir są
lygos: gyvena ir dirba kaime, turi 
artimų santykių su kaimo jaunuo
mene, yra įtakingas žmogus. Paga
liau mokykloje yra gana lengva 
organizuoti skautų būrelius.

Mūsų kaimo jaunuomenė darbš
tumo nestokoja, jai trūksta inicia
tyvos, ji yra pasyvi. Atsiradus ini
ciatoriui, atsiras ir veikėjų pačių 
kaimiečių tarpe. Čia mokytojas ga-
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Ii geriausiai .pasireikšti, čia moky
tojas padarys didžiausią tautos kul
tūrinimo ir jaunuomenės auklėji
mo darbą. Šį darbą palengvina at
likti skautiška periodinė ir nepe
riodinė spauda. Ji parengia visuo
menę skelbiamoms idėjoms. Ta
čiau spauda negali viso to įgyven
dinti. Čia reikia gyvo asmens — 
aktoriaus. Žinoma, ne vieno moky
tojo pareiga skautinti kaimą, tai 
turi dirbti apskritai visi skautai.

Manau, visiems yra aišku, kam 
reikalinga nešti skautizmą į kai
mą.

Kaimas yra mūsų tautos didybės 
šaltinis. Kas buvo tie Daukantai, 
Valančiai, Basanavičiai, Kudirkos, 
Juozapavičiai ir kiti? — Buvo kai
mo sūnūs!!!

Kada kaimo jaunuomenė būtų 
suskautinta, būtų sustiprintas 
skautų organizacijos veikimas, už
kirstų kelią visokiems negeisti
niems reiškiniams, tai pakeltų do
rovinį ir kultūrinį kaimo gyveni
mą. Tada kaimo jaunuoliai, ku
riems dabar dažnai idealas — pus
bonkis ar peilis, — bus jau kultū
ringesni, tikri tautos nariai. Kai 
kaimas bus suskautintas, kada 
kiekviename sodžiuje bus skautų, 
tada bus paruoštas didžiulis kultū
ros frontas.

Kitos organizacijos gerai supran
ta liaudies dalyvavimo svarbumą 
savo organizacijose. Tai aiškiausiai 
parodo komunizmas. Imant visa tai 
dėmesin, reikia šioj srityje dau
giau veikti. Kiekvieną progą rei-

Skanlai-ės visame pasaulyje.
Slavų Jamboree ruošiama, kaip jau 

rašė „Sk. Aidis“ š. m. birželio m 27 d., 
liepos mėn. 4 d. Prahoje. Laukiama be 
vietinių skautų-čių diu; dalyvių iš už
sienių, ypač iš slavų kraštų Lenkijos, 
Jugoslav.j >s, Bu'garijos. Lenkų valdžia 
savo delegacijai į čekų skautų organi-^ 
zuojamą shvų skautų .-tovyklą asignavo 
l/2 milijono čekų kronų. Lenkai siunčia 
į Prahą 200d skautų ir 500 skaučių. Sto
vykloje dalyvaus daug ir neslavų kraštų: 
Anglijos (iš Anglijos atvyksta ir tarptau
tinio skautų būrio viršininkas Martin), 
Prancūzijos, Rumunijos, Austrijos, Ven
grijos ir kitų skautų. Iš Lietuvos vyksta 
3 paskautininkai B. Mantvila, V. Rže- 
čicka> ir V. Papečkys. Vėliau „Sk. Aidas“ 
aprašys plačiau šias čekų skautų šventei.

Skautų paroda- Čekų skiutai š. m. 
birželio mėn. 7 d a idaro Prahoje didelę 
skautų parodą. Ji turi tiks’o parodyti 
skautų organizacijos „naudingumą ir jos 
auklėjimo „reikšmę. Ši paroda irgi paro
dys kaip Čekoslovakijos skautų organi
zacija iš kelių draugovių per kelius me
tus pasiekė 33.000 skaičiaus Paroda su
taps su ruošiama Prah aje didele slavų 
skautų-čių stovykla.

Žydų skautai Čekoslovakijoje. Čeko
slovakijoje kaip ir Lietuvoje yra dvi žydų 
skautų organizac jrs: „Has’omes-Hacaiz“ 
ir „Berit-Trumpeldor“. Pirmoje organiza
cijoje yra 542 skau!ai ir antroje 157. Pas 
mus šios organ zacijos yra skaitlingesnės. 
Čekoslovakijoje, kaip ir L:etuvoje,šios abi 
žydų skautų o ganizacijos priklau-o ben- 
d ajai skautu sąjungai (Svar Skautov 
RČS).

Čekoslovakijos skautai vyčiai, nors 
ir nesenai tepradėjo organizuotis, yra gan 
aktyvūs. Jie dažnai ruošia jaunimui pa
skaitas apie skautystę, prie savo drau
govių ir būrelių organ’zuoja vilkiukų 
vienetus, padeda skautų vienetams jų 
veikime.

Smarkiai auga skautų skaičius. Per 
pirmus šių mjtų (1931) keturius mėne
sius Čekoslovakijoje įsikūrė 113 naujų 
skautiškų vienetų.

rnes vaisęs.
Aš žinau, kad manęs laukia 
Žalio kaimo tylumoje 
Pasiilgę laimės dienos. 
Aš žinau, kad motinėlė 
Vėlų vakarą tamsoje 
Braukia ašaras nuo veido.

Bet aš jų paguost negrįžtu, 
Nes širdy dar nepražydo 
Joms žadėtos džiaugsmo gėlės, 
O svajonės rytą gimę, 
Kaip balti drugiai nuskrido 
Nežinia kur pdskrajoti.

Jei jūs laukiat—aš sugrįšiu, 
Kai širdy šypsosis gėlės 
Jūsų džiaugsmui vainikuoti, 
Bet neliūskit, jei vėl bėgsiu 
Draug su saule atsikėlęs „ 
Vyt svajonių baltasparnių- vi ■p?.

M.jlgesys.

kia išnaudoti, skleidžiant skautiz
mą savo kaimo broliams. Per atos
togas ir vasarą turėsime puikios 
progos tai padaryti. Gyvu žodžiu 
ir tikru pavyzdžiu rodykim gar
bingą skautų veikimą. Tebūnie tai 
kiekvieno skauto-ės pareiga.

Justas Puskunigis.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

Uždaviniai.
Užd. Nr. 76.

Atsiuntė A. Gustaitis iš Vilkaviškio.

Perskaityti šie žodžiai:
Stačiai. 1) Sala Ledynuotame vande

nyne, 2) plačiai išartas (išpiautas) rėžis, 4) 
ežeras Suomijoj, 6) Azijos tautos pilietis, 7) 
kūno dalis, 8) kiekvieno amžinas rūmas, 9) 
žmogaus kūno dalis, 13) mūsų rašytojas, 14) 
dviračių firma (markė).

Gulsčiai. 2) Kaip prancūzai vokiečius 
pravardžiuoja, 3) sala Viduržemio jūroj, 5) 
javas, 8) didžiausia žmonijos nelaimė, 10) 
maistas, 11) moters apdaras, 12) sodybos 
dalis, 13) dokumentas, 15) mūsų rašytojas 
ir 16) opera.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. Nr. 77.
Atsiuntė H. Čerkesas iš Panevėžio,

Perpiauti šią figūrą keturiais piūviais į 
šešias dalis ir iš jų sudėti kvadratą, kurio 
vidury būtų siluetas žinomo gyvuliuko.

Užd. vert. 2.

Užd. Nr. 78.
Atsiuntė Ste-Pilis iš Kaišiadorio.

Šarada.
Jei paimsime tautietį, 
Vienos valstybės pilietį, 
Ir jo vardą paminėsim 
Du dalyku mes turėsim. 
Pirmas —veiksmas, 
Kurį išpildžius—teismas. 
Antras yra net naudingas, 
Nes jis sportui reikalingas.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd Nr. 79.

Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.Jo|
Ir l^aĮ

JR T D|
Ji XT I OL
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Ir ai iė i|Ižl ĮlI
Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti žinomą 

linkėjimą Lietuvai.
Užd. vert. 2 tašk.

Užd. Nr. 80.
Atsiuntė J. Tvarijonavičius iš Kėdainių. 
Prisiminkite geografiją: kas žemyne yra 

vanduo, o vandenyne sausuma.
Užd. vert. 1 tašk.

Užd. Nr. 81.
Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių.

Šarada.
Esu žmogus iš senovės, 
Kurs su broliu savo kovės; 
Bet jei raidę tik pakeisit 
Į Europos miestą eisit.

Užd. vert. 1 tašk.
Uždavinių sprendimai.

Užd. Nr. 63.

Užd. Nr. 64.
Maršas, Marsas.

Užd. Nr. 65.
Stačiai: 1) diena, 3) saga, 4) sala, 6) 

Paulius, 7) skautas, 9) senas, 10) ląstą, 11) 
mes, 15) kas, 16) aras, 19) katė, 21) akmuo, 

Gulščiai: 2) jis, 5) Varniai, 8) lašas, 
10) lauko, 12) Teklė, 13) nes, 14) aulas, 
17) kuras, 18) aklas, 20) Kalkuta ir 22) kur.

Užd. Nn 66.
M__ _lTj ;
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Perskaitę gaunam:
Per amžius budėje, laisvę laimėjome per 

aukas ir pasišventimą.

Užd. Nr. 67.
1) Alyva, 2) kalavijas ir 3) vazelinas.

Užd. Nr. 68.
1) Margis, 2) Rusija, 3) gaidys, 4) Sta

sys.

Užd. Nr. 69.
Stačiai: 1) melagis, 3) kondoras, 4) 

šmeižtas, 6) anas, 7) mėta, 9) aš, 10) to,
15) Ona.

Gulsčiai: 2) galva, 5) dora, 7) mama, 
8) Nastė, 11) kad, 12) aš, 13) ot, 14) iks,
16) Vabalninkas, 17) nes ir 18) sau.

Užd. Nr. 70.
Stačiai: 1) Vincas Kudirka ir 2) Rygiš

kių Jonas.
Gulsčiai. 3) tvora, 4) pinigas, 5) maiše, 

6) arklidė, 7) idėja, 8) ekranas ir 9) varsa.

Užd. Nr. 71.
Žagarė, žagrė.

Užd. Nr. 72.
_J2724 25|
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Perskaitę gaunam:
Juo blogesnė padėtis, juo drąsiau pirmyn.

Užd. Nr. 73.
Skuodas, uodas.

Užd. Nr. 74.
Iš gautų žodžių pirmų raidžių išeina saki

nys: Sunkioj kovoj už būvį, o Vilniaus neuž
miršk lietuvi!

Užd. Nr. 75.
Salamonas, sala, monas ir Ona.

Už sprendimus gavo 14 taškų: K. 
Kiaunis, Ste-Pilis, A. Gustaitis, K. Buišas, 
Ste-Pilis.

10 task-: V. Miliūnas, E. Treigys, K. 
Buišas, A. Gustaitis, J. Vilčinskas, J. Dani
liauskas, V. Mačiulaitis, A. Labutis, E. Au- 
gustaitis, K. Kiaunis, J. Klimavičius (Vk.), 
J. Grajauskas.

7 tašk.: S. Čepėnas (Ryga), A. Eitma
nas, P. Vemskis, A. Valuikas, B. Avižonytė, 
B. Šimanauskas, O. Vorobėjus, A. Gimbutas,
G. Juškėnas, J. Geniušas, A. Avižonytė (K.).

Už praėjusį konkursą burtų keliu 
laimėjo dovanas šie skautai: O. Hakas,
H. Ribačiauskas ir V. Valiukas — «Skautų 
Aido» prenumeratas visiems 1931 met. V. 
Rudminas, B. Avižonytė (K.), A. Karumnas, 
A. Trojauskas ir A. Gustaitis—po knygutę 
«Skautų žaidimai» ir «Skautų šventės», M. 
Urbutis, K. Kisielius, N. Šalna, J. Pauliukas. 
T. Sodaitytė, M. Pšemeneckaitė, P. Noreike- 
vičius, A. Sušinskas, K. Chmieliauskaitė, K. 
Buišas ir E. Neimanas—po knygutę «Skautų 
žaidimai*.

Atsakymai.
Visiems. Su šiais uždaviniais baigiama, 

dabartinis uždavinių sprendimų konkursas. 
Kitam numery bus paskelbtos pavardės tų 
sprendėjų, kurie surinko ne mažiau 15 taškų.

Skautai, kurie laimėjo praeitam užd. spr. 
konkurse dovanas ir dar jų negavo, atsiųskit 
kartu su uždavinių sprendimais savo antra
šus. Sprendimus siųsti iki liepos mėn. 31 d.

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

Stovyklų albumas
„Sk. A.“ redakcija ruošia rudenį išleisti gražų šiųmetinių stovyklų, iškilų ir kelionių 

albumą — monografiją. Ta gausiai iliustruota knyga bus pirmas gražus skautų ir skaučių 
darbų atvaizduotojas. Joje bus stovyklų, iškilų ir kelionių aprašymai, fotografijos, piešiniai, 
topografijos nu .traukos, palapinių ir papuošalų brėžiniai, stovyklautojų sąrašai (vardai, 
pavardės, stovyklavimo data, vieta ir kitos apie jį žinios). Vienu žodžiu, ši knyga turi 
vaizdžiai parodyti visą šios vasaros mūsų skautų ir skaučių veikimą, gyvenimą.

„Sk. Aido" redakcijai medžiagą — aprašymus, statistines žinias ir t. t. — prisiunčia 
patys iškilautojai, stovyklautojai ir keliautojai. Vadovai prašomi pasirūpinti, kad visa tai 
kaip galima geriau būtų atlikta.

Kadangi iš knygos turinio matysis, kas, kokios draugovės ir kokio tunto stovyklavo, 
tad būtų svarbu, kad „Sk. A." pasiektų visos žinios.

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 2 nr

Kaunas, Laisvės ai. 72 nr. 
Telef. 12-22

Foto aparatai ir kiti foto dalykai.

Išėjo vaikų laikraščio

VYTURY®“
nauji 3 ir 4 numeriai

Atskiro numerio kaina 50 cent.
tinas. Nepriklausomybės a. 2

Jau parduodami bilietai 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
cDTaujos XIX (o fee įjos 

lll-os klasės lošimui.
„Skautų Aidas“ visad įdomus, visad 
naujas, todėl skaitykite ir platinkite

"Skautų Aidą»
Vasarą paskirų nr. reikalaukite visuose 
knygynuose ir laikraščių parduotuvėse.

Prenumerata su priedais kaštuoja! 
metams—6 lit., pusm.—3 lit. 50 cent. Pra
džios mokyklų mokiniams metinė prenume
rata — 4 litai. Paskiro nr. kaina 30 cent.

Adresas: "Skautų Aidas», 

Kaunas, ItepriklausomybĖs a. Z. 
Tel. 40-71. Tel. 40-71.

Dėmesio! 9
Nauja knyga. 
L. K or m ač i j’o 

Taikos Dvasia

Dėmesio!

Romanas—legenda.
Laisvai išvertė J. Talmantas. Pusi. 240.

Leidėjas—»Gyvenimo Mokykla« Vladas Butleris maloniai 
prašo skaitytojus išėjusios knygos reikalauti visuose knygy
nuose ir kioskuose arba kreiptis stačiai šiuo 
Aukštaičių g-vė Nr. 14, pašto dėžutė 309, 
knyga bus be kokių primokėjimų pristatyta 
o provincijon išsiųsta apdėtu mokesčiu.

Knygos kaina 4 litai. Norintieji gali gauti pas leidėją 
tą pačią knygą, išspausdintą geresniame popieriuje ir su gra
žiais viršeliais, kaina 7 litai.

Ši knyga tinka kaip dovana vardinių ir kitokių švenčių 
progoms.

adresu: Kaunas, 
te!. Nr. 26-43 ir 
Kaune j namus,

Išmokite juoktis!
40 mašinėle rašytų puslakščių juokų iš 
viso pasaulio už 5 litus atsiųs:
Rašytojas Arėjas Vitkauskas, Kaunas.

VILNIAUS“ spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Karo cenzūros leista.

24


	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0001
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0002
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0003
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0004
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0005
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0006
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0007
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0008
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0009
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0010
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0011
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0012
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0013
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0014
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0015
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0016
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0017
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0018
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0019
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0020
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0021
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0022
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0023
	1931-Nr12_13-SKAUTU-AIDAS_0024

