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Iš musų gyvenimo.
Centre.

— Kai kurie vyr. sk. štabo nariai iš 
atostogų jau grįžo ir pradėjo darbą vyr. 
štabo įstaigoje. Tuo tarpu daugiausia 
ruošiamasi rudens ir žiemos darbui.

— Vyr. sk. pulk. Šarauskas dabar gy
dosi Vengrijoje.

— P. Čiurlionienė buyo kviesta į Kau
no miesto tarybą. P. Čiurlionienė dėl 
daugelio visuomeninių pareigą, ypač dėl 
skaučių darbo, atsisakė būti paskirta į 
Kauno miesto tarybą.

— Vyt. D. universiteto medicinos fa
kulteto taryba š. m. birželio m. 3 d. nu
tarė skautininkams Dom. Kesiūnaitei ir 
Juoz. Kazakevičiui suteikti medicinos 
gydytojo teises ir įteikti atitinkamus 
diplomus.

NUO ADMINISTRACIJOS.

Visus asmenis ir vienetus, kurie gau
na platinti „Skautų Aidą" ir „Vyturį" 
atsiskaitant prašome pinigus siųsti atski
romis pašto perlaidomis. Taip pat ir" 
laiškus „Skautų Aido“ ir „Vyturio“ re
dakcijoms bei administracijoms reikia ra
šyti ant atskirų lapų.

Administracija.

Atsisveikinimas.

Š. m. birž. m. 13 d. buvo Biržų rajono 
tunto II-os Biržų kun. Birutės draugovės 
draugininkės (ir skaučių organizatorės) 
mok. J. Survilienės išleistuvės. Vyr. sklt. 
mok. J. Survilienė atsisveikino su tunti- 
ninku, visais skautais ir skautų rėmėjais. 
Po šio atsisveikinimo keletas skautų-čių 
davė įžodį. Vakare skautės suruošė ar
batėlę, kurioje dalyvavo tuntininkas, mo
kytojai rėmėjai ir skautai. P. Survilienė 
išvyksta iš Biržų į Šiaulius.

Vytautas.

Krakiškių šventė.

Krakių D. L. K. Kęstučio dr-vė šventė 
š. m. rugp. m. 16 d. savo 5 metų sukak
tuves. Atvažiavo svečių iš Kėdainių. Rytą 
10 vai., orkestrui lydint, visi Krakių skau- 
tai-tės, vilkiukai ir paukštytės organizuo
tai nuėjo į pamaldas, kur gerb. kun. J. 
Pranys pasakė skautams pamokslą ir ra
gino skautus būti gerais Dievo ir tėvy
nės sūnumis. Po pamaldų grįžo prie valse, 
vald. buto, kur, iškilmės maršui grojant, 
praėjo pro svečius, dr-ką vyr. skilt. K. 
Bandžių ir dr-vės glob. paskaut. mok. V. 
Papeškį. Vėliau buvo iškilminga sueiga, 
kurioje dalyvavo ir žydų skautai-tės. Su
eigoje dalyvavo ir daug svečių (tėvų ir 
visuomenės). Skautus raštu sveikino ir 
Krakių valse, vald. Buvo daug sveikini
mų ir žodžiu. Po to, skautai padainavo 
keletą dainelių ir sušuko kelis kart valio! 
Su šypsančiais veidais išsiskirstė namo. 
O vėliau vakare įvyko vakaras, kur su
vaidinta 3 v. dr. „Ant bedugnės krašto" 
ir kiti skautiški dalykėliai. Pelno gauta 
80 lit. Ateityje skautai žada pasirodyti 
dar geriau. Senas Lapinas,

Futbolo rungtynės.

Telšiai, birželio m. 14 d. įvyko įdo
mios revanšo rungtynės tarp I „Makabi" 
ir Telšių skautų futbolų komandų. (Pir

mąsias rungtynes 1931.VI.7. „Makabi" 
pralaimėjo 2:1). Šį kartą „Makabi" norėjo 
atsirevanšuoti, pasikvietė net 3 žaidėjus 
iš Sedos. Tačiau rungtynės baigėsi skautų 
laimėjimu 3:1. Sumušusi „Makabi“, Tel
šių skautų futbolo komanda liko rimta 
pretendentė į Telšių miesto nugalėtojus.

Stovykla.

Birž. m. 26 d. pasibaigė Telšių raj. 
tunto stovykla, įvykusi prie gražaus 
Fausalo ežero (6 klm. nuo Telšių). Daly
vavo Telšių, Sedos ir Alsėdžių skautai. 
Stovyklėlė paliko visiems puikių įspū
džių. Vilius.

Tverų skautai.

Telšių apskr. Tverų miestely gyvena 
darbštus mokyklos vedėjas p. Laurinai
tis. Jo pastangomis Tveruose pradeda 
kurtis skautų skiltys ir plisti skautizmo 
idėja. P. Laurinaitis šiais metais stovyk
lavo Palangos stovykloj ir įstojo į skau
tų organizaciją,

1931 m. liep. m, 29 d. vakare prie gra
žaus Ruškio ežero buvo sukurtas pirmas 
šioj apylinkėj skautiškas laužas, buvo dai
nuojamos skautiškos dainos ir t. t. Nuo
taika gera. Iš apylinkės buvo susirinkę 
nemaža žmonių.

1932 m. p. Laurinaičio pastangomis čia 
prie Ruškio gražiame pušynėly organizuo
jama skautų stovykla. Vieta be galo pa
togi: graži, sausa. Stovyklavimo išlaidos 
skautams nebūsiančios didelės, galima 
būsią prisidėti produktais, o neturtingi 
galėsią stovyklauti visai veltui. Vietos in
teligentai skautų idėją labai branginą ir 
skautus paremsią. Kviečiami į šią sto
vyklą ir kitų tuntų skautai.

Tveruose p. Laurinaitis nuo mokslo 
metų pradžios organizuoja vilkiukų bū
relį. Mano, kad jų bus apie 80. Be to, or
ganizuojama ir antra skiltis suaugusių ir 
skautams prijaučiančių. Joj būsią apie 12 
žmonių, jau anksčiau buvusių skautų or
ganizacijoj. Į šią skiltį įstosią kuo ne visi 
vietos inteligentai: viršaitis, girininkas, 
pienininkas, koperatyvo vedėjas ir kit.

Narūnas.

Sedos skautų veikimas 1930/1931 m, m.

Sedos vidurinėj mokykloj ir pirmiau 
skautų skiltis buvo, kuri išvykus vadams 
apmirė, šiais mokslo metais vėl pradėjo 
veikti ir jai — skilčiai vadovavo: P. Jur
kus ir K. Bružas, bet vėliau juodu atsi
sakė ir skiltis suįro. Prie jų buvo 10 skau
tų berniukų. Paskiau pradėjo rūpintis 
atgaivinti skautus mokyklos direktorius p. 
J. Košys, kuris jų sueigose turėjo kelis 
kart pasikalbėjimus. Be to, skautams pa
dėjo mok. J. Vaičaitis, kuris laikė kelias 
paskaitas ir vadovavo surengiant 2 pasi
linksminimus su platesne programa. To
liau skautams vadovaus mokiniai J. Mi- 
neikis ir M. Lakačauskas. V.10. atvyko 6 
Telšių skautai, kurie paįvairino sueigą. 
V.14. davė iškilmingą įžodį Sedos skau
tai, dalyvaujant Telšių t. atstovui p. 
Kupstaitei ir Telšių ir Alsėdžių būreliui 
skautų. Įsikūrė, ir tinkamai pradėjo veikti 
be „Lapinų“ skilties dar nuo 1931 m. va- 
sar. 19 d. ir „Arų" skiltis (skilt. S. Raz
ma, pask. B. Grušas) ir „Kregždžių" skil
tis (skilt. Z. Sakalauskaitė, pask. J. Ra
kauskaitė). Dabar yra 14 berniukų ir 6 

mergaitės. Per šiuos mokslo metus dau
giau nuo 1931 m. vas. 19 d. bendrų sueigų 
padarė 5. Surengė: literatūrinį ir šeimy
ninį vakarus. Be to, įsisteigė atskira mo
kyklos mokinių — žydų mergaičių skil
tis, kuri irgi rodo savo veikimą. Apskri
tai, veikimas geras. Padaryta prieš Ka
lėdų atostogas rinkliava, kurioje surin
ko 109 lit. ir per mokyklos direktorių bu
vo išdalinti tie pinigai vargšams po 2 lit. 
Prieš Velykų atostogas surinkti 119 lit. 
irgi išdalinti vargšams. „Skautų Aido" iš
platina apie 28 egz. Beveik visi skautai- 
ės įsigijo uniformas. Dažnai girdima dai
nuojant skautiškos dainelės ne tik pačių 
skautų, bet ir mokinių, neskautų, nes jas 
visi pamilo. Skautų eilės didėja, jų gyvu
mas traukia kitus, o kuomet mato savo 
auklėtojų prisidėjimą, ir jų pačių norai di
dėja.

Aukite jauni ir stiprėkite kūnu ir dva
sia, o jūsų geri darbai bus įvertinti.

Žinąs.

Įdomi šiauliškių kelionė.

Birželio m. pabaigoje Šiaulių skautų 
vyčių būrelis padarė didelę kelionę bai- 
darkomis. Iš Kelmės plaukė Kražente, to
liau Dubysa, Nemunu ir kanalais iki Klai
pėdos. Kelionė buvo labai įdomi. Keliau
tojai aplankė daug gražių ir istorinių Lie
tuvos vietų, turėjo nuotykių ir visokių ki
tų kelioninių malonumų ir nemalonumų. 
O grįžo visi kaip negrai, juodi, saulės nu
degti. Ir muskulai padidėjo. Pasirodo, kad 
ne tik jie baidarkomis plaukė ir jojo, bet 
ir baidarkos jais nekartą jodavusios. Sa
kos, Kražantėje su baidarkomis akmenis 
suskaldę, kelmus ir šaknis išrovę, na ir 
baidarkos... visko matė. Pilypas.

Pakeistas dr-vės vardas.

Pagal skautų tradicijas, Panevėžio r. t. 
II Vytauto D. draugovė pasirinko sau ki
tą vardą. Nuo šiol ji vadinsis Algirdo 
d-ve. Tai Panevėžy yra Kęstučio ir Al
girdo d-vės. Tiedu kunigaikščiai — bro
liai, gyvendami santaikoj ir vienybėj, daug 
nudirbo Lietuvai. Reikia tikėtis, kad ir 
tos skautų d-vės gyvens broliškai ir dirbs 
vienybėj. Skit. VI. K u p r i s .

Aukštadvaris.

(Trakų apskr.). Didelio pasišventimo 
skautams parodė mokyt, p. J. Balkus, 
pradėjęs dirbti Aukštadvario skautų ei
lėse.

Jo dėka pr. m. lapkr. m. 15 d. įkurta 
Aukštadvario vidurinėje mokykloje I-oji 
skautų draugovė, kurią tvarkingai ir gra
žiai veda pats p. mok. J. Balkus. Minėtą 
draugovę sudaro 4 skiltys. Draugovėje 
skautų yra 22, kurie yra išlaikę egzami
nus į III-čią sk. patyrimo laipsnį ir davę 
įžodį.

Ši draugovė turi skautams remti glo
bos komitetą, kurį sudaro vidurinės mo
kyklos pedagogų taryba.

Taip pat p. mokyt. J. Balkaus dėka 
įkurta vid. mok-je atskira skaučių „Le
lija“ skiltis, paskui Aukštadvario vyres
niųjų skaučių skiltis, skautų vyčių būre
lis ir prie I-os skautų draugovės pradž. 
m-los vilkiukų būrelis ir paukštyčių liz
delis. Aukštadvario skautai energingi ir 
linksmus, nes turi progos pasidžiaugti 
gražiąja gamta. Jau du kart surengė va
karus, kurie labai sudomino visuomenę 
savo skautiškai nuotaika. Dabar Aukšta
dvario apylinkėse yra daug palankumo 
skautams. J. ir Aš.

Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis, sLtn. Vyt. 
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. Mantvila, vyr. 
skltn. H. Rudzinskas

Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel
bimų turinj neatsako.

Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tel.40-71.
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14-15 (71-72) nr. Kaunas, 1931 m. rugpjūčio rrėn. IX metai

SKAUTIŠKA
Baigiam vasaros malonumus. Jau moksleivija 

pradeda vėl varstyti mokyklos duris. Jau vėl jaunieji 
protai ryja mokslą, o didi energija trokšta sau tinka
mo užsiėmimo; gi skaidri siela ieško tikro dvasinio 
peno. Šie jaunuoliai nenuilstamai artėja prie savo 
idealų.

Gana žymi dalis mūsų jaunimo, ypač moksleivi
jos, buriasi po vėliava, kurioje spindi obalsis: DIEVUI, 
TĖVYNEI IR ARTIMUI. Tai skautų vyriausias obal
sis. Šis nepaprastai gražus obalsis uždeda sunkias, 
dideles, bet labai garbingas pareigas tiems, kurie eina 
po to obalsio vėliava; jis uždeda skautiškas pa
reigas, — tas pareigas, kurias vykdo milijonai žmo
nių, patapusių naujųjų laikų riteriais ir esančių vi
suose pasaulio kraštuose.

Skautas, pirmiausia, rūpinasi būti geru, pavyz
dingu jaunuoliu ir išsiauklėti geru žmogum. Taigi vi
sas skauto veikimas ir eina kaip tik ta kryptimi: kad 
jis toks būtų. Skautai patys stengiasi surasti būdus ir 
progą gauti geriausią pasisekimą siekiant savo tikslo. 
Pirmiausia jie ryžtasi ir pasitiki. Tvirtas noras, gilus 
įsąmoninimas į skautiškus principus ir papročius pa
deda lengviau susiorientuoti klaikiam gyvenimo vieš
kelyje ir apsaugo nuo paklydimų.

Mūsų kraštui, Lietuvos ateičiai skautystės prin
cipų įsigalėjimas, tų idealų siekėjų skaičiaus padidė
jimas turi ypatingai svarbios reikšmės. Lietuviams,

SIS KELIAS.
gal būt daugiau, kaip kuriai kitai tautai, reikalinga 
žmonių, išauklėtų pagal skautiškus principus, žmonių, 
einančių į ateitį skautiškuoju keliu. O mūsų jaunąją 
kartą jau dabar laukia dideli darbai ir svarbios pa
reigos. Gi mūsų nėra tiek daug, užtat mūsų kraštui 
yra brangus kiekvienas žmogus. Tad nė vienas ne
turi teisės abejingai žiūrėti į savo darbą, ypač į tas 
ateities pareigas, kurios jau dabar jo laukia. Mes pri
valom ruoštis.

Lietuvos skautai, nuo pat įsikūrimo, nuo pat 
savo darbo pradžios, turi gražių papročių, turi gar
bingą vardą ir yra žymiai prisidėję prie jaunosios kar
tos auklėjimosi darbo. Patys skautai trokšta ir dirba, 
kad ir toliau tobulėdami plėtotų ir eitų jau seniau 
pradėtu garbingu keliu.

Visuomenė, už tuos gražius skautų darbus, juos 
pamėgo, jiems padeda ir, sąlygoms gerėjant, skatina 
pasirodyti su dar didesniais darbais.

Aišku, skautai neturi kitos minties, kaip tą vie
ną — būti tikrai gerais skautais ir pavyzdingais savo 
krašto vaikais.

Skautai turi pareigų: jie turi gerbti skautiškus 
principus, tradicijas ir saugoti savo organizacijos 
garbę ir garbingą skautiškąjį vardą.

Kiekvienam darbe, kiekvienam sumanyme, kiek
vienam mūsų judesyje turi spindėti skautiška dvasia.

Gi eidami skautiškuoju keliu, būsime tikrais 
skautais.
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Passkalbėįimas su setu R, Baden-PotveSFiu,

Lord Baden-Powell’is, kurio pasikalbėjimą 
čia dedame. Siame paveikslėly B.-P. vilki 

indijonų drabužius.

Tarptautinėje skautininkų kon
ferencijoje, įvykusioje š. m, liepos 
mėn. 24—29 d. Vienoje, dalyvavo 
ir 4 Lietuvos skautų atstovai, ku
rių vienas, paskautininkas G. Val
kauskas, su dideliu vargu rado pro
gos, kaip „Lietuvos Aido“ kores
pondentas, pasikalbėti su skautys- 
tės įkūrėju ir viso pasaulio skau
tų šefu lordu Robertu Baden-Po- 
well'iu. Šis pasikalbėjimas, įdėtas 
„Liet. A.“ š. m. rugpiūčio m. 6 d. 
nr, 175, patiekiamas „Skautų Ai
do“ skaitytojams. Reikia pažymė
ti, kad labai retas atsitikimas, kad 
lord. Baden-Powell‘is kalbasi su 
laikraštininkais. Pasktn. G. Val
kauskas rašo:

Retai kurie vaikai su tokia mei
le ir pagalba apsaugoja savo seną 
tėvelį, kaip skautai savo garbin-^ 
gąjį įkvėpėją Baden Powell‘į. Prie 
jo stačiai neprileidžiama. Tačiau 
jūsų korespondentas, pasistatęs 
sau tikslą žūt būt gauti savo dien
raščiui pasikalbėjimą su šiuo ne
prieinamu skautų tėveliu, nuo šios 
minties neatsisakė net ir po pirmo 
nepasisekimo. O šisai nepasiseki
mas buvo gan nemalonus...

Po to, kai visi konferencijos da
lyviai kartu su Baden Powell'iu nu
sifotografavo, aš, įsidrąsinęs, stai
ga priėjau prie Baden Powell’io su 
atvira užrašų knygute, prašyda
mas pasirašyti. Nespėjau apsidai
ryti, kaip tarp manęs ir Baden Po- 
well'io išaugo tarptautinio biuro 
direktorių^ p. Martin ir kiti „sirai“ 
ir misteriai, kurie paskubėjo pa
galbon lyg nuo kokio atentato...

Nepasisekė. Įsidėjau knygutę ki
šenėn, tačiau griežtai nutariau ne

grįžti be pasikalbėjimo su Baden 
Powell'iu.

Geriausia proga pagauti Baden 
Powell‘į buvo konferencijos pabai
goje.

Sulig sena tradicija visi delega
cijos nariai paeiliui užėjo į tribūną 
ir Baden PowelPis su kiekvienu 
atskirai atsisveikino.

Kad ir Baden Powell'io šiltas 
rankos paspaudimas ir jo šviesus, 
malonus, tėviškas žvilgsnis gali 
kiekvieno skauto galvą apsvaiginti, 
tačiau aš nei vienam momentui ne
pamiršau, kad esu žurnalistas ir 
kad dabar arba niekad.

— Esu lietuvių dienraščio „Lie
tuvos Aidas“ bendradarbis, ką lei 
site man pasakyti per mano atsto
vaujamąjį dienraštį Lietuvos skau
tams? — greit paklausiau po atsi
sveikinimo,

— Perduok mano broliškus lin
kėjimus aukštiems Lietuvos skautų 
vadams; sakyk broliams skautams 
Lietuvoje, kad aš juos karštai my
liu, kad linkiu jiems ir toliau augti 
ir plėstis jūsų jaunosios tėvynės 
laimei. Aš labai noriu lietuvius 
skautus pamatyt; gal man dar teks 
pabūti Lietuvoje ir šisai troškimas 
bus mano dideliam džiaugsmui iš
pildytas.

— O ką galite man pasakyti apie 
skautybę apskritai?

— Kaip jau esu nurodęs, — sa
ko Baden Powell'is, — skautybės 
dabartinė padėtis man primena jos 

J E. Šefas priima Palangos stovyklos skautų ir mokytojų paradą, j. E. Šefas 
saliutuoja skautiškai. Foto M. Tamoliūno.

padėtį didžiojo karo metu. Kaip 
tuomet, taip ir dabar skautybė sto
vi ties dideliu išmėginimu, dabar, 
kai visas pasaulis yra ekonominės 
krizės prislėgtas. Bet kaip tik šisai 
momentas, buvęs ir karo metu, 
skautybės nenusmelkė, taip ir da
bar atrodo, kad ji netik nenukentė
jo, bet dar sustiprėjo, nes žmonės, 
visuomenės ir valdžios turi ieškoti 
priemonių apsaugoti žmoniją nuo 
nelaimių ir skautybėje matoma ap
sauga prieš daugelį nelaimių.

— Kokias matote skautybės 
perspektyvas?

— Man atrodo, kad skautybė tu
ri labai geras perspektyvas; ji, be 
abejo, turi didelę ateitį, nes visur 
daromos auklėjimo srity reformos 
artėja skautybės link ir tokiu bū
du didžiulė skautybės organizacija 
pavirto pavyzdžiu moderniniam 
auklėjimui, o šisai moderninis auk
lėjimas, vis plačiau atidarydamas 
vartus skautybei, pastato ją prieš 
geras perspektyvas. Vengrų skau
tų atstovas grafas Teleki man pa
sakojo, kad vengrų liaudyje yra 
padavimas apie tai, kad velnias 
esąs gavęs pasaulį valdyti 10.000 
metų; aš jam pasakiau, kad skau
tybės užduotis šiuos 10.000 metu 
paversti 400 metų.

Nuoširdžiai padėkojęs už malo
niai pareikštus žodžius, atsisvei
kinau su brangiuoju skautų tėveliu.
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Apie ką musų skautai vyčiai daž
niausiai pamiršta.

Jūs nežinote apie ką dažniau
siai pamiršta mūsų skautai vyčiai? 
Nejaugi jūs to nepastebėjote? Jie 
dažnai pamiršta tą, ką jie turėtų 
visada turėti galvoje ir širdyje — 
savo devizą: „Tarnauti artimui“.

Kaip gaila! Skautų vyčių pagal
ba, jų patarnavimas, kad ir pačioje 
skautų organizacijoje, būna reika
lingas. Ir kaip tik padėti skautams 
nepaprastai bijo mūsų skautai vy
čiai. Jie laiko, kad jų violetinis 
kaklaraištis ir trijų litų ženkliukas 
jiems duoda ypatingos teisės būti 
mažiau skautais, būti mažiau ak
tyviais skautais, mažiau dirbti 
Klaida! Priešingai.

Skautas vytis privalo tar
nauti.

Skautiškai vykdydamas savo 
civiles pareigas (įdėdamas 
visur skautiškos dvasios ir prin
cipų), taip pat prisidėdamas prie 
aktyvaus veikimo būrelyje 
(sueigos, iškilos, stovyklos), skau
tas vytis jungia dar tarnavimą, 
aišku, nustatytą ir naudingą tar
navimą.

Skautas vytis, kuris netarnauja, 
nepadeda artimiems — nėra skau
tas vytis. Tai yra kaž koks nesusi
pratimas, kuris nežinia kodėl yra 
leidžiamas vadovybės; nesusipra
timas, už kurį dažnai tenka rausti

Skauto vyčio gyvenime privalo 
būti trys viršiau pabrėžtos sąly
gos. Reikia tarnauti pasiten
kinti tuo, ką gauname ir nieko 
neduoti, būtų neskautiška ir 
negarbinga (gaila, kad yra tokių 
kurie to nesupranta!). Skautas 
vytis privalo duoti, privalo t a r- 
n a u t i.

Jo tarnavimas turi būti:
1) praktiškai realizuo

tini s: reiškia galimas, toks, ku
riam nekliudo skauto vyčio užsiė
mimas, laikas, jėgos.

Tarnauti galima visur, pirmiau
sia gi s k a u t ų o r g a n i z ac i j o- 
je: kaip vadai, jų pagelbininkai, 
instruktoriai ar lektoriai.

Padėkos.
— Zarasų Valdžios Aukštesniosios 

Komercijos Mokyklos inspektoriui p. 
]• Valiukoniui už prisidėjimą ruošiant 
musų trejų metų sukakčių šventę ir už 
režisavimą tariame nuoširdžią padėką.

— Panevėžio apygardos teismo ants
toliui J. Adomaičiui už leidimą nemoka
mai naudotis Ąžuolo klubo sale mūsų 
trejų metų sukakčių šventės proga š. m. 
geg. m. l'J d., dėkojame.

Zarasų skautų-skaučių Taryba.

2) Tarnavimas turėtų būti n u- 
statytas, vadinas, nepripuola- 
mas patarnavimas.

Pripuolamų patarnavimų pavyz
džiai: pagalba štabui organizuojant 
stovyklas, suvažiavimus, kursus, 
pagalba skautų draugovei — ruo
šiant jos šventę, padėti skautų 
draugovei suruošti eglaitę netur
tingiems per Kalėdas ir panaš. 
Pripuolamas patarnavimas yra ge
ras ir gražus dalykas, tačiau h 
neužtenka, to skautui vyčiui per 
maža. Reikia patarnavimų a i š- 
kių ir nuolatinių.

Tokio tarnavimo pavyzdžiu 
gali būti: skautas vytis skautų 
draugovės fizinio lavinimosi in
struktorius, skautas vytis tunto 
knygyno bibliotekorius, skautas 
vytis savo mieste skautiškos spau
dos platintojas, sk. vytis tunto šta
be rašąs nuolat posėdžių protoko
lus, skautų vyčių būrelis vedąs 
tunte nuolatinius pirmosios pagal
bos kursus ir t. t.

Kauno skautams vyčiams buvo 
duota geros progos panašiam or
ganizuotam tarnavimui — vesti 
skautų radio pusvalandžius, tačiau, 
deja, jie šios progos tinkamai iš
naudoti nemokėjo.

3) Tarnavimas turėtų būti lavi
nantis ir formuojantis. 
Skautas vytis (18 — 25 metų jau
nikaitis) nėra dar susiformavęs 
žmogus. Reikia, kad tarnavimas ar
timui lavintų jį, formuotų jo būdą, 
plėtotų gerus palinkimus.

Skautystė paruošė skautą vytį 
akcijai. Skautas vytis moka pasi
švęsti. Tai kaip tik laikas veikti. 
Patarnauti kitiems — kaip gražu! 
Skautai vyčiai tarnavimui turėtų 
duoti savo širdies ir sielos!

Jeigu skautas vytis nemėgsta 
nuoširdžiai patarnauti, tai reiškia 
jis nepasinaudojo skautišku auklė
jimu, arba skautų draugovėje jis 
gavo menko auklėjimo (Nesinorė
tus tikėti, kad panašiai daugumoje 
atsitikimų yra pas mus). Skautys
tė yra parinktųjų žmonių organi
zacija: tokio skauto vyčio joje lai
kyti nereikia. Jo vieta dideliame 
„civiliokų“- tarpe.

Swallow.

P. S. Šiam straipsneliui pasinau
dota mintimis iš straipsnio ,,Le 
Service du Routier“, įdėto į ,,Le 
guide“ š. m. liepos mėn. num.

„Sk.Aido“ pasikalbėjimas 
su provincijos 
korespondentu.

— „Skautų Aido" kronikai reikia 
naujienų.

— Ar tikrai reikia?
— Taip, siųskit jų iš savo provinci

jos
— Ar siųsti? Kad mūsų draugovėje 

nėra naujienų, nėra apie ką galima būtų 
parašyti.

— Argi? Reiškia jūsų draugovė snau
džia?

— Netiesa, ji dirba.
— Aa, jei ji dirba, tada yra naujie

nų: išlaikyti egzaminai į laipsnius ir spe
cialybes, ypatingieji užsiėmimai, bendri 
gerieji darbeliai, -santykiai su kitomis 
draugovėmis, organizuotas dalvvavimas 

jūsų miesto ar miestelio gyvenime, jū
sų būsto įtaisymas ir panaš.

— Ar galima rašyti apie visą tą?
— A'šku, ir apie daugelį kitų dalykų.
— Kokių?
— Pavyzdžiu: jūsų draugovė vyksta 

stovyklauti. Aišku kaip diena, kad nie
kam neįdomu žinoti, kad stovykloje jūs 
miegojot palapinėse, kad stovyklos pie
tūs buvo skanūs, kad jūs žaidėt ir kad 
jums buvo linksma — tai kiekvienas sto
vyklos dalykai. Tačiau ir kitiems įdo
mu žinoti kuo jūsų stovykla skyrėsi nuo 
visų kitų stovyklų: gal buvo nauja, ypa
tinga programa? Buvo originalių jūsų 
pačių išgalvotų žaidimų? specialūs sto
vyklos papuošimai? linksmi teatrai — 
kokie? buvo kokių naujų i^isymų?

Korespondencija neturi nk informa
cijos tikslo, ji privalo mokyti kitus, ji 
privalo kitiems skautams duoti naujų 
minčių jų veikimui.

Pr. Genys.
** *

Mes su rūtom, mes su saule!
Mūsų kelias skrist padangėn!
Su jaunys'e, su pasauliu
Žygių žygiais žydim žengiam!

Mūsų darbas, mūsų jėgos — 
gimtai žemei, laisvai tautai — 
kad vergovė liautųs slėgus, 
Vilniaus sostas nevergautų!
Ei, pakilkim, sesės-broliai, 
audrų audros — mums numoti. 
Darbu, mokslu kursim uoliai 
Lietuvai tėvynei klotį!

Idėjų heliais.

Ne amžiai, ne metų virtinės šimtmylės 
nusagstė rožėmis \ argo kelią, 
bet brolių širdys idėjoj gilios 
naujais diegais kas metai želia.
Šipsnys lengvutis vėju skrido 
po kraštą gimtinės mielos. 
Kur broliai ėjo — daina pragydo, 
Vargdienių širdis jį vilios.
Žiūrėk, broluži! į žalią mišką, 
j sąmatos lūšnos stogą. 
Aukok jų gėriui viską, viską 
ne taip dar tau jaumam gi bloga.

/. Arėjas.

3

5



Didvyris.
— Žiūrėkit! Rytoj bus jau rau

donas lapas!
Tuos žodžius išgirdęs, Bentas pa

raudo, kaip aguonos žiedas. Jis 
staiga apsisuko ir susidūrė veidas 
veidan su Karoliu, išlepintu konsu
lo Brojės sūneliu.

Karolis neištūrėjo stipraus ir di
dingo Bento žvilgsnio ir nuleido 
akis.

— Vaikai! Su manim! — sušuko 
jis ir nubėgo mokinių būrio prieša
ky šalin nuo žaidimų vietos.

Pasilikęs vienas, Bentas kumšti
mi nusitrynė akis. Jis geriausiai 
suprato, kad Karolis juokėsi dėl 
naujo lopo jo kelnėse. Lopas buvo 
mažytis; tinkamos medžiagos ne
buvo. Motinėlė buvo tikra, kad nie
kas jo nepastebės, tačiau Karolis 
pastebėjo ir, be to, išjuokė dar vi
sų mokinių akyvaizdoje.

— Nelaimingas išsišokėlis! —. 
sukandęs dantis, tarė Bentas. — 
Aš tau dar atlyginsiu!

Mokyklos sargas suskambino; 
mokiniai, greit sustoję poromis, žą
sele nuėjo į klasę.

Bentas buvo pimasis klasėje mo
kinys. Visi mokiniai gerbė jį už jo 
gabumus bei mokslą. Ir Karolis 
Brojė savo sielos gilumoje gėrėjosi 
juo.

Tačiau lepus berniukas mėgo 
visur būti pats pirmas ir todėl, 
naudodamasis Bento neturtingumu 
ta jo skaudama vieta — pykindavo 
jį išjuokdamas.

Grįždamas iš mokyklos Bentas 
paprastai eidavo kiek tolėliau nuo 
Karolio. Tiesa, abiem buvo pake
liui, bet senai jau praėjo tas laikas, 
kad juodu vaikščiodavo kartu. Ka
rolis davė suprasti, kad jam geriau 
tinkanti kitų mokinių draugystė, 
negu Bento. Ir Bentas liko nuošaly.

Kauno skautų stovyklos Varėnoje langas j pavergtą mūsų Vilnijos kraštą...

Vieną vakarą abu berniukai grį
žo namo. Nors Karolis buvo vie
nas, bet Bentas sąmoningai atsili
ko nuo jo. Miesto aikštėje net ir 
sustojo truputį.

Prieš metus Karolis nebuvo tiek 
išdidus. Tada dar šiek tiek drau
gaudavo. Kartą juodu net nuėjo 
pasivaikščioti. Miesto aikštėje juo
du sutiko puošmingą auklę gražiu 
vaikų vežimėliu vežiną. Karolis 
tada pagreitino žingsnius ir suriko 
draugui:

— Eikim, aš parodysiu tau savo 
sesutę.

Priėjus juodviem prie vežimėlio, 
gražutė mergytė, sėdėjusi jame, 
ištiesė tuojau Bentui savo minkštą 
rankutę. Berniukas atsargiai ir ne
slėpdamas savo pasigėrėjimo pri- 
silytėjo prie švelnių pirštelių. Kū
dikis pradėjo linksmai čiulbėti sa
vo nesuprantama kalba.

— Eik greta su vežimėliu, tu 
patinki Stelei, — nuolankiai tarė 
Karolis.

Mažytė Stelė stipriai nusitvėrė 
už Bento rankos, o jis, nors parau
dęs, bet patenkintas, ėjo per visą 
miestą greta vežimėlio.

Po to, dažnai jis matydavo, kaip 
Karolis susitikdavo su aukle ir se
sute. Bet Karolis nesiūlydavo dau
giau prieiti arčiau ir pasisveikinti 
su Stele. Tokiu būdu berniukas 
tegalėjo tik iš tolo gėrėtis kūdikiu.

Štai ir tą dieną, kada nelemta
sis lopas tiek suteikė jam skausmo, 
Bentas iš toli aikštėje pamatė gra
žųjį vežimėlį ir besišypsančią auk
lę. Mergaitė iš tolo pamatė brolį ir 
linksmai mojavo jam rankutėmis.

Bentas, kaip paprastai, nuliūdo, 
atsiminęs, kad jis neturi tokios 
meilios sesytės. Jis sustojo prie 
knygyno vitrinos ir šnairomis žiū
rėjo į aikštę.

Staiga jis išgirdo ūžesį ir bildesį. 
Užsyk jis nesuvokė, kas čia ūžia

KAIP DŽIOVINTI BATUS?
Skautui iš stovykhį ir iškylų gan daž

nai tenka grįžti namo su šlapiomis ko
jomis ir šlapiais batais.

Tur būt, kiekvienas žinote, kad jokiu 
būdu nereikia šlapių batų džiovinti prie 
ugnies, prie pečiaus arba prie degančio 
laužo. Nuo to oda kietėja irsprogineja. 
Į batus įpilkit grūdų, rugių arba avižų 
(geriausiai avižų) ir jie puikiai išdžius. 
Grūdai geria batų drėgmę ir palaiko jų 
formą, neleisdami susitraukti. Išpylus iš 
batų grūdus, kada jie pradžius, palaikykit 
batus kiek laiko ore ir po to išvalykite 
paprastu tepalu.

Kitas geras būdas drėgmei iš batų 
pašalinti yra elektros lemputė. Jeigu jūsų 
bute yra elektra, įveskite degančią elekt
ros lemputę į batą ir ten ją kurį laiką 
palikite. Silpna elektros lemputės šiluma 
puikiai išdžiovins jūsų batą.

Drėgmės į batus neleidžia popieris. 
Galite dėti į batų vidų laikraštinio po
pieriaus. Popierių kasdieną keiskit.

ir iš kur girdėti bildesys, bet tuo
jau pamatė į aikštę lekiantį pasi
baidžiusi arklį su vežimu.

Atsitinka, kad karo metu kovos 
lauke kareivis, pamiršdamas ap 
link gresiantį pavojų, instinktyviai 
puola ginti vėliavos. Taip ir Ben
tas instinktyviai suprato, kad už 
minutės vežimas bus aikštėj ir tik
rų tikriausiai sutriuškins po savim 
Stelės vežimėlį.

Jis neapsiriko. Pasibaidęs ark
lys jau suko iš šoninės gatvės ir 
lėkė tiesiai į išsigandusį mažą bū
relį, kuris nežinojo nė kur bėgti 
nuo baisaus pavojaus.

Tuo tarpu Bentas, pilnas siel
varto, vyriškai puolė priešais ve
žimą ir, sukaupęs paskutines jė
gas, pašoko ir pasikabino už pa- 
sibaidžiusio arklio apynasrio. Sta
tydamas pavojun savo gyvybę, jis 
davė progos Karoliui nuvežti veži
mėlį iš pavojingosios vietos.

Tačiau jo vyriškumas nepigiai 
jam atsiėjo. Staigiai sustabdytas 
arklys vis tik pamynė berniuką po 
savim. Pribėgę praeiviai pakėlė jį 
nuo grindinio be sąmonės. Vežant 
jį pirmosios pagalbos automobiliu 
į ligoninę, Karolis buvo išbalęs, 
kaip drobė, o vėliau daug verkė.

Po to kiekvieną dieną jis aplan
kydavo ligoninėje savo drąsųjį 
draugą. Čia linksmindavo jį, kaip 
tik mokėjo. Kada berniuko sveika
ta pagerėjo, jį kartu su motina iš
vežė provincijon į konsulo Brojės 
dvarą.

Konsulas labai pamilo mažąjį 
didvyrį. Jis prisiėmė visus jo ger
būvio rūpesčius.

Dabar Bentas gyvena savajam 
mažam namely, kurį konsulo šei
myna dovanojo jo motinai. Atmin
ti jo išgelbėtą savo buvusio priešo 
sesutę, jis pavadino šį namelį 
,,Stelė“. Vertė Viktorius.
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Kelios aviacijos naujienos

Rakietinis dr. Catteneo lėktuvas kyla.
Lenktyniauja „cepelinas ant bėgių“ ir lėktuvas. „Cepelino“ greitis 

siekia 230 klm. į valandą

Be abejo daugelį „Skautų Aido“ skaitytojų įdo
mauja aviacijos ir jos pažangos klausimai. Štai kelios 
paskutiniausios aviacijos naujienos.

Vienas anglų inžinierius nesenai demonstravo 
Hendone naujo tipo lėktuvą, kuris skiriasi nuo dabar
tinių tuo, kad neturi uodegos. Jo sparnai yra įlenkti 
į užpakalį, tuo primena paukščių sparnų išvaizdą. 
Tokiu būdu aparatas gali laikytis ore. Kiekvieno 
sparno galuose yra gilumos ir krypties vairai — jie

Mažas „kišeninis“ turistinis inž. Kodro lėktuvėlis.

atlieka dabartinių lėktuvų uodegos pareigą. Paprastų 
lėktuvų ratai, ant kurių aparatas nusileidžia, yra ly
giagrečiai. Šiame naujame lėktuve ratai yra vienas 
už kito. Aparatas nusileisdamas palaiko lygsvarą ant 
dviejų ramsčių, kurie yra sparnų apatinėje dalyje po 
gilumos vairo. Motoras yra lėktuvo kūno užpakalinė
je dalyje, kuri yra labai trumpa.

Taip įdedamos rakietos į rakietinį lėktuvą.

Inžinieriai vis labiau pradeda rūpintis nedideliais 
turistiniais lėktuvais. Vienas Berlyno konstruktorius, 
M. K o c h a s, pastatė lėktuvėlį, kuris sveria tik 120 
kilogramų, turi 8 m. 60 cm. sparnus ir yra 5 m. 50 cm. 
ilgio. Jis yra mažo 14 arklių jėgų motoro varomas, 
tačiau gali pasiekti 90 kilometrų per valandą greitį. 
Dar įdomiau, kad jo kaina yra tik 950 vokiečių mar
kių, arba maždaug 2300 litų.

Įdomių rezultatų davė nesenai daryti mėginimai 
su „Cepelinu ant bėgių“, kuris yra panašus į lėktuvą,
dirižablį ir garvežį. Tas „Cepelinas ant bėgių“ su pro
peleriu pervažiavo tarpą tarp Hamburgo ir Spadau 
(271 klm.) per 1 vai. 44 min. Vidutinis greitis 171 klm. 
per valandą. Vietomis, tačiau, greitis siekdavo 230 
klm. per vai.

Manoma, kad panašus traukinys su 1000 arklių 
jėgų motoru galėtų vežti 100 žmonių beprotišku — 
360 kilometrų per valandą — greičiu! Kadangi vago
nas yra padarytas iš aliuminiumo, jis yra labai 
lengvas.

Toliau: Italas daktaras Ettore Cattaneo 
sukonstruktavo naują rakietinį aparatą: 19 metrų 
sparnų ilgio monoplanas. Jo svoris 200 kilogramų. 
Rakietės, kurios duoda lėktuvui jėgos pakilti, yra 
lėktuvo užpakalyje. Šis Cattaneo lėktuvas gali laiky
tis ore per 7 minutes.

Dr. Cattaneo yra didelis skraidymo be motoro 
specialistas. Jo paskutiniojo išradimo dėka rakietinė 
aviacija padarė labai dide-
lį žingsnį pirmyn, nes iki 
šiol šios rūšies aparatai 
neišlaikydavo ore daugiau 
1 minutės ir jų 
mai“ tikrumoje 
lėkimas šuoliais.

„skraidy- 
buvo tik

Lėktuvas be uodegos skrenda. 
Šį lėktuvą sukonstruktavo 

vienas anglą inžinierius.
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P. IVarnei apsilankymas Lietuvoje.
Liep. m. 5 d. mūsų dvi skaučių 

atstovės nuvyko į Virbalį sutikti 
mums brangią viešnią panelę War
ner, Tarptautinio Skaučių Biuro 
atstovę.

Iš karto supratom iš jos malo
naus nusišypsojimo, kad turim rei
kalą su tikra skaute. Visą kelią 
iki pat Kauno kalbėjome apie mū
sų ir jos aplankytų valstybių skau
tes. Kauno stotyj sutiko p. War
ner mūsų vadė skt. Čiurlionienė, 
skt Kesiūnaitė, skautės — studen
tės ir „Birutės“ d-vės skautės. 
Mūsų viešniai įteikė kvepiančių 
rožių, kuriomis ji gėrėjosi visą, sa
vo apsilankymo Lietuvoje, laiką.

Kitą dieną p. Warner mūsų 
vadės ir vienos paskautininkės 
lydima aplankė „Čiurlionio gale- 
rėją“. Čia mūsų viešnia susižavėjo 
lietuviškais kryžiais bei smuike
liais ir dailininko Čiurlionio nepa
prastos kūrybos paveikslais. Ku
pina įspūdžių dar tą pat dieną ap
lankė Botanikos sodą, vėliau gi —

Stovykloj,
Jau pavasaris atėjo, 
atrakino gamtos rūmus, 
ir pragydo, prakalbėjo 
šimtai paukščių medžiuos, krūmuos. 
Apsivilko šilkais pievos, 
ajisikaišė miškai, sodai.. . 
Gerasl Geras Viešpats Dievas, 
Kurs tiek grožio žmonėms duoda.

Į tą žalią mielą gamtą 
stovyklaut išeina skautai, 
ten atšvęsti džiaugsmo šventę, 
pasistiprint, jėgų gauti.

Prie upelio palapinės, 
miške dainos, švilpesiai... 
Ar tai giedra, ar tai lyja, 
ar tai spardosi griaustinis, 
jie visai to nebebijo, 
juos linksmus ten vis matai-

Žali plotai, tyras oras, 
vėjo glostomi plaukai, 
tos dienelės, ta saulutė, 
naktį, krentąs meteoras... 
Kaip stovykloj gera būti... 
būti, rodos, amžinai.

S k It. VI. Kapris. 

mokytojų dr-vės ir skaučių skiltis. 
Čia ponia Kairiūkštytė-Jocynienė 
aiškino tos bažnyčios istoriją su jos 
gražiais ir garsiais paveikslais. Tą 
dieną mūsų viešnia baigė kelionę 
laiveliu Nemunu ir Nevėžiu. Ji 
grožėjosi mūsų seno Nemuno kran
tais ir pasakė, kad važiuodama 
Lietuvon nesitikėjo rasti tokių 
grožybių!

Lietuvos skaučių gyvenime atsi
vertė naujas istorijos lapas — lie
pos 7 d.! Mūsų viešnia p. Čiurlio
nienės, p. Avietėnaitės ir skauti- 

Tarptautinio skaučių biuro atstovė p. Warner aplankė Lietuvos skautes. Aukštoji 
viešnia kelia tarptautinę skaučių vėliavą skaučių vadovių ir mokytojų stovykloje Birštone.

ninkių lydima aplankė skaučių 
vadovių stovyklą paliai Birštoną! 
Čia ją sutiko stovyklos vadovybė, 
skaučių garbės sargyba prie vartų, 
kur plevėsavo mūsų ir anglų tau
tinės vėliavos, prie stovyklos vė
liavos — mokytojų ir skaučių ei
lės. Viešnia pasveikino skautes 
mūsų šūkiu „Budėk!“ Skautės jai 
sušuko: „Herzlich Willkommen!“ 
Po šito, malonaus susitikimo mūsų 
vadė sveikino viešnią. Ir... mūsų 
brangi viešnia iškėlė pirmą kartą 
Lietuvoje tarptautinę vėliavą, ku
ri gražiai ir didingai suplevėsavo 
šalia mūsų skautiškos vėliavos. 
Po iškilmių p. Warner aplankė 

Pažaislio vienuolyno bažnyčią. 
Visur ją sutiko malonūs žvilgsniai, 
kuriais stovyklaujančios lydėjo 
mūsų viešnios skautišką šypseną. 
Išlydėdavo gi ją tautiškomis dai
nomis, Viešnia vokiečių kalba pa
pasakojo trumpą tarptautinio 
skaučių judėjimo ir skaučių organi
zacijos istoriją. Viena mokytoja 
padėkojo jai už malonius žodžius.

Vakare mes visos susibūrėm 
prie degančio laužo. Suskambėjo 
tautiškos dainos, žaidimai. Puikiai 
buvo įscenizuota mūsų pasaka: 
„Eglė žalčių karalienė“. Vėl svei
kinimai, dovanų (žinoma, mūsų 

tautiškų rankdarbių) įteikimas 
mūsų viešniai. Mūsų vadė prisegė 
p. Warner Lelijos ordeną, ku
riuo ją apdovanojo mūsų Šefas, 
Ratas... susikaupimo valandėlė! Ir 
štai galingai iš visų krūtinių plau
kia vakarinė malda „Ateina nak
tis“... Gilus vidurnaktis... Staiga 
suūžia automobilis ir išveža mums 
brangią viešnią p. Warner, kuri 
išbuvo daugiau kaip 12 valandų 
stovykloje. Jos atsisveikinimo žo
džiai buvo: „Dabar įsitiki
nau, jog Lietuvos skau
tės yra tikros skautės!“

V.
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Skautai prie Varėnos.
Vasara!.. Ko ji nevilioja į savo 

šiltą glėbį, į didžią stebuklingą 
gamtą. Už tat skautų stovyklo
mis, didelėmis ir mažutėmis, šie
met buvo nusėti visi Lietuvos miš
kai — nuo Baltijos lig Vilnijos.

Birž. m. 26 d. vienas autobusas 
ir du sunkvežimiai, suėmę 58 
„Aušros“ gimnazijos skautus su 
įvairiu jų bagažu nunešė juos vin
giuotais keliais per kalvotą Dzū
kiją prie linijos, kuri negailestin
gai skiria laisvąją Lietuvą nuo pa
vergtosios... Ir tuoj ten, 1,5 klm. 
nuo Varėnos miestelio prie Gle- 
bos ežero įsikūrė du palapinių 
miesčiuku. Apvalus ir nuolaidžiais 
smėlėtais krantais ežeras, tankus 
sausas pušynas ir sraunus siauras 
Merkys — štai tie mieli šeiminin
kai, kurie 16-ai dienų taip maloniai 
buvo priglaudę skautus.

Stovykla!.. Jos taip laukia visi 
skautai. Ir ne be reikalo. Stovykla 
suteikia jos dalyviams daug malo
numo, bet dar daugiau naudos ji 
duoda. Stovykla suteikia puikią 
progą lavintis skautiškose progra
mose: pėdsakų sekimas, signali- 
zuotė, tiltų statymas, pirma pagal
bą, palapinių darymas, pagaliau įsi- 
ruošimas lovų bei staliukų palapi
nėse, krėslų su staliukais, net di
desnių „sofų“ — vis tai naudinga 
ir tik stovykloje lengviau išmoks
tama. Todėl štai tėvai juo toliau, 
vis noriau ima leisti savo vaikus 
stovyklauti, o vaikai stovykloje 
naudingai laiką praleidžia.

Kas pirmą kartą atsiduria prie 
demarklinės, keistą, nejaukų jaus
mą tas pergyvena. Štai stovi ant 
kalvos, po kojom Merkys vin
giuoja, anoj pusėj matai namus to 
paties, lietuviško, kaimo stilių. 
Tai Dmitraukos sodžius, kuriame 
taip nesenai lietuviai už lietuviš
ką kalbą buvo kruvinami. Retai 
kada pamatysi žmogų ir tą patį 
niūrų, dar rečiau lenkų pasienio 
policininką, nors jų ten labai daug, 
tik apiplyšę vaikai, pamatę mūsų 
pusėj naują žmogų, subėga pa
spoksoti. Skurdas ir priespauda 
dvelkia iš anapus Merkio. Neju
čiomis lūpos ima šnabždėti poeto 
Mickevičiaus žodžius: „Lietuva, 
tėvyne mano, tu esi, kaip sveika
tėlė, tas temoka tave brangint, kas 
neteko tavęs vėliai“.

Užmegsdami santykius su vietos 
gyventojais, skautai sulošė dvejas 
futbolo rungtynes su miestelio žy
dų ir šaulių komandomis, žinoma, 
ir abejas rungtynes laimėjo skau
tai. Tai davė progos arčiau susipa
žinti su varėniškiais, už tai ir skau
tų didieji laužai, kuriami šeštadie

niais ir šventadieniais, sutraukda
vo iki 300 organizuotos ir neorga
nizuotos visuomenės. Tada lietu
viškos dainos aidai perskrisdavo 
per dirbtinę sieną ir toli nuaidėda
vo Dmitraukos laukais.

Apskritai, skautai į Varėnos 
apylinkes daug įvairumo ir links
mos nuotaikos įnešė, o varėniškių 
rimtis, kantrybė ir turėjimas vilties 
į laimingesnę ateitį — paliks neiš
dildomą įspūdį stovyklavusiems 
skautams. V. G e g u t i s .
Ant puikių Neries pa

krančių.
Pavasaris... Štai ir birželio pen

kiolikta, nors ir šaltas vėjas pučia, 
bet skautai didžiai sujudę — visi 
ruošiasi senai lauktai stovyklai. 
Bematant atėjo ir lauktoji valan
da. Skautų būrys išvyksta į gra
žiuosius Panerius. Tai Juozapavi
čiaus dr-vės skautai, kupini savo 
patrono kar. Juozapavičiaus kar
žygiškos dvasios, vyksta į visų pa
siilgtąjį, žavintį savo gražiais kal
nais ir miškais Vilnijos kraštą. 
Kiekvieno jaunuolio krūtinėje de
ga karžygiška ugnis, kiekvienas 
nori pamatyti nors pavergtosios 
sostinės pašvaistę ir kartu nori su
stiprinti savo pavergtuosius bro
lius.

Štai ir tos puikios Neries pa
krantės, tie gražūs, žavingi miš
kai. Ant aukšto smėlio kalno, Ne
ries krante, kur dvyliką metų be
veik niekas kojos nebuvo padėjęs, 
antrą kartą išaugo gražus palapi
nių miškas. Jų viduryje suplevė
savo tautinė vėliava. Nustebo len
kas, pamatęs prie pat administra
cijos linijos Lietuvos tautinę vė
liavą. Už tat pradžiugo pavergtojo 
krašto lietuvė senutė. Ji su džiaug
smo ašaromis žiūrėjo į plevėsuo
jančią vėliavą, į dirbančius skau
tus, tartum kviesdama išvaduoti iš 
vergijos.

Dirba skautai, ruošiasi savo 
ateities darbams. Vakare visas 
smėlio kalnas nušvinta galinga 
laužo šviesa, suskamba dainos ir 
aidi, aidi toli per gražųjį Nerį pas 
pavergtuosius brolius.

Taip greitai prabėgo stovyklos 
laikas ir visi kupini jaunatvės 
energijos ir pasiryžimo, sustiprėję 
grįžta Kaunan baigti atostogas.

V, Vėversėlis.

Skautų stovykla.
Naudodamiesi gražiu besibai

giančios vasaros oru, Kazlų-Rūdos 
skautai š. m. rugp. 14—15 d. su
ruošė vietos miškuose stovyklą. 
Stovyklai vietą parinko tarp ošian
čių pušų. Stovykla puikiai įrengta. 
Gražiai sutvarkytos palapinės, pui

kiai papuoštas skautiškas stalas ir 
pavyzdinga stovykloje švara. Sto
vyklavo 10 skautų ir 6 vilkiukai. 
Stovyklai vadovavo skiltininkas 
A. Gudelevičius.

Rugp. 15 d. stovyklą aplankė 
Kauno raj. tunto adjutantas ir VI 
D, L. K, Gedimino dr-vės draugi
ninkas su adjutantu. Šią dieną 
skautai buvo užimti skautų prakti
kos darbais. Vakare 21 vai. suliep
snojo didžiulis laužas ir savo ilgais 
ugnies liežuviais pirmą kartą pa
sveikino šį mišką. Prie laužo gra
žiai išsirikiavo skautai ir vilkiu
kai. Atnešus draugovės vėliavą, 4 
skautai ir 5 vilkiukai davė įžodį. 
Po įžodžio tunto adjutantas užri
šo kaklaraiščius ir palinkėjo įvyk
dyti duotąjį pasižadėjimą. Pasibai
gus įžodžio apeigoms, skautai gra
žiai suvaidino porą vaizdelių ir su
dainavo skautiškų ir liaudies dai
nelių.

Šia stovykla buvo labai susido
mėjusi vietos visuomenė ir gausiai 
ją lankydama džiaugėsi gražiais 
skautų darbais.

V. Vėversėlis.
Šeduvos stovykla.

Dauguma skautų šiemet džiau
giasi stovyklomis. Šeduviškiams ir
gi ta laimė šyptelėjo — po didelių 
pastangų I atskiroji „Sakalų“ skil
tis sulaukusi porą švenčių, š. m. 
birželio 27 — 29 d. suruošė pir
mąją Šeduvoje skautų stovyklą, 
netoli Šeduvos, Prastavonių miške. 
Stovyklavo 14 „sakalų“, vadovau
jant paskilt. J. Šereivai.

Stovyklą materialiai parėmė dr. 
Milvidas, p. Šalkauskas ir kiti, už 
ką „sakalai“ jiems nuoširdžiai dė
koja.

Stovykla pavyko gerai — gra
žus oras, tinkama vieta ir skautiš
ka tvarka sukėlė gerą nuotaiką, 
todėl visi pasiryžo dar smarkiau 
dirbti, kad kitais metais galėtų ne 
tik „sakalai“, bet ir kiti Šeduvos 
bei kaimyniniai skautai džiaugtis 
mūsų stovykla.

Juoz. Sakalas.
Palangos stovyklos dalyvių 

laiškai)
kurie gauti stovyklai pasibaigus ir neat

siimti:
— R. Janulaitytei, B. Januškaitei, A. 

Mikšytei, Stas. Mockūnaitei, J. Stony
tei, Ulpytei.

— Liudv. Dapšiui, Stas. Dūdai, vyr. 
valt. Gedgaudui (2 1.), F. Grumbinui (2 L), 
mok. Jon. Kalinkai (2 1.), mok. J. Kry- 
geriui, mok. B. Kubiliui, R. (ar K.) Mede- 
linskui, mok. Milavičiui, Jon. Penikui, 
Juoz. Rakšniui, St. Sabuliui, Ant. Sipavi
čiui, Jul. Tarbūnui, m. B. Tiškui.

Minėti asmens prašomi šiuos laiškus 
iš vyr. sk. štabo Įstaigos atsiimti, arba jai 
pranešti savo adresus — laiškai bus per
siųsti.
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Skautų vyčių 
stovykla.

Š. m. tarpt, sk. biuras surengė 
pirmąją roverių (skautų vyčių) sto
vyklą Kanderstege, Šveicarijoje, 
į pietus nuo Berno. Stovykla tęsė
si nuo š. m. VII.29 iki VIII.8. Ji bu
vo įrengta viename gražiame Al
pių slėnyje, iš kelių pusių apsupta
me kalnų su sniego viršūnėmis. 
Stovyklavo apie 3.000 skautų vy
čių. Čia buvo atstovaujami viso pa
saulio kraštai. Skaitant valstybė
mis, stovykloje dalyvavo 21 vals
tybė. Daugiausiai buvo Anglijos ir 
Škotijos roverių, kurie sudarė di
desnę visų stovyklaujančių dalį. 
Lietuvą čia atstovavo vyriausias 
skautininkas pulk. J. Šarauskas, 
sktn. VI. Kviklys ir sktn. K. Avi
žonis. Lietuvos atstovų sto
vykloj, įrengtoj prie pat stovyklos 
centro, buvo viena palapinė, vė
liava, virtuvė, maisto sandėlis ir 
stalas. Mūsų stovykla buvo nedi
delė, bet graži ir jauki. Lietuvos 
atstovų stovykla, taip pat ir Lie
tuva buvo plačiai įdomaujamas!.

Stovyklavimo metu buvo su
ruošta ir pirmoji tarptautinė rove
rių konferencija, kur visų atstovau
jamų tautų roveriai svarstė ir ap
tarė visus svarbiausius savo rei
kalus ir klausimus.

Be konferencijos stovyklos prog- 
ramon įėjo įvairios ekskursijos. 
Viena tokių didesnių ekskursijų 
buvo į sniego kalną Jungfraujoch, 
3457 metrų aukščio, kur yra amži
nas sniegas ir ledas. Kita labai įdo
mi ekskursija buvo į slėnį Lot- 
schental, kuriame yra užsilikę po
ra senoviškų kaimų. Jie iki 1906 m. 
buvo visai nuo pasaulio atskirti, 
nes tas slėnis yra iš visų pusių ap
suptas aukštais kalnais, per ku
riuos jokio kelio nei pravažiavimo 
iki tol nebuvo, o norint pėsčiam 
juos pereiti, reikėdavo poros die
nų. Todėl to slėnio gyventojai visą 
savo gyvenimą išbūdavo tame 
slėnyje. Jie sunkiai išrinko iš ke
lių žemės gabalėlių akmenis, tuo 
būdu padarydami kiek dirbamos 
žemės, kur sėja įvairių javų ir so
dina bulbių (šiaip Alpėse dirbamos 
žemės nėra), tačiau svarbiausias 
jų užsiėmimas, kaip ir visų Alpių 
gyventojų, yra pienininkystė. Tro
bas jie statydavosi paprasčiausiais 
įrankiais, nevartodami kitokių vi
nių, kaip medinius. Jų trobos yra 
labai primityviškos, labai nedai
laus darbo, ant labai aukštų medi
nių paramsčių (žiemą prisninga 
labai daug sniego), tačiau savotiš
kai įdomios ir gražios. Negalėdami 
susisiekti su kitu pasauliu, to slė

nio gyventojai labai atsiliko nuo 
kultūros. Tik 1906 m. jie buvo su
jungti su pasauliu, kai skersai kal
nų buvo prakaltas tunelis Lotsch- 
berg, 15 kilometrų ilgio. Į pietus 
nuo to slėnio dabar yra pro kal
nus antras tunelis, Simplon, 19 km. 
ilgio, ilgiausias visoje Europoje. 
Per tuos tunelius dabar eina gelž- 
kelis iš šiaurinės Šveicarijos į pie
tinę ir į Italiją, ir to slėnio gyven
tojai, nors dar ir atsilikę nuo gy
venimo ir labai konservatyvūs, 
yra sujungti su pasauliu.

Ekskursijos iš stovyklos į kalnus 
buvo daromos paprastai visai die
nai. Šitų ekskursijų — iškilų, taip 
pat ir tarp jų įterpiamų poilsio 
dienų metu visi atstovai turėjo 
progos arčiau susieiti, susipažinti, 
užmegsti tarp savęs artimesnius 
ryšius ir aptarti aktualius klausi
mus. Atskirų tautų atstovai pasi
kviesdavo pas save kitus atstovus 
apsilankyti, kur bendrą stovyklos 
arbatėlę begerdami arčiau susi
artindavo, susibendraudavo ir pa
pasakodavo vieni kitiems apie 
savo kraštą. Taip, pav., Lietuvos 
atstovai dalyvavo Vengrų ir Ško
tų stovyklose suruoštose arbatė
lėse ir Škotų roverių suruoštame 
lauže.

Vakarais būdavo ruošiami dide
li bendri laužai, kur kiekvienos 
tautos atstovai turėjo progos pa
sirodyti, pademonstruoti savo tau
tiškas daineles, šokius, žaidimus 
ar šiaip savo skautišką sugebėji
mą, Visų dėmesį čia labiausiai 
traukė škotų roveriai, pagarsėję 
savo tautiškos muzikos instrumen
tais, panašiais į lietuvių „Laba
noro dūdas“, ir tuo, kad jie visi 
dėvi ne kelnaites, bet sijonėlius. 
Taip pat įdomūs pasirodymai bu
vo ir kitų tautų. Bendruose lau
žuose kaikada dalyvaudavo ir kal
bėdavo ir pats Baden-Powell’is.

Stovyklos metu Šveicarijos vy
riausybė suruošė atstovams pa
gerbti pietus — priėmimą, kur 
buvo pakviesti visų delegacijų va
dai. Iš mūsų čia dalyvavo sktn. 
Kviklys. Iš kitų daugelio arbatėlių 
— priėmimų svarbesnė buvo su
ruošta skautų įkūrėjo R. Baden- 
Powell’io ir jo žmonos, kur iš Lie
tuvos delegacijos dalyvavo vyriau
sias skautininkas. Šia proga jis 
įteikė Baden-Powell‘io žmonai ir 
dukterims po lietuvišką tautišką 
juostą, kurios joms labai patiko ir 
kurias jos tuoj užsirišo.

Stovykla, nežiūrint dažno lie
taus, vyko labai gerai. Ji buvo gau
siai lankoma žmonių. Stovyklavo 
daugiausiai jau suaugę žmonės, 
daugumoje 30—35 mt. amž. ir vy-

Vengrų skautų garbės sargyba prie laisvės pa
minklo. Greta paminklo stovi vengrų vyr. skau
tininkas dr. Kun. Liet. vyr. sktn. pulk. Šaraus

kas ir skt. K. Avižonis. (Žiūr. 13 pusi.).

resni, daugiausiai skautų vadai, 
nors netrūko ir jaunesnių roverių, 
pradedant nuo 18 metų amžiaus. 
Visi buvo uniformuoti, taip pat, 
kaip ir visi skautai, ta pačia uni
forma, trumpomis kelnaitėmis, tik 
turėjo atskirus skautų-vyčių ženk
lus. Ir šioje stovykloje dalyvavo 
daug daktarų, inžinierių, karinin
kų (buvo net keli generolai), mo
kytojų, įvairių tikybų dvasiškių, 
net vienuolių, daug studentų, įvai
rių amatininkų ir darbininkų.

Lordas Baden-Powell’is su sto
vyklos vadovybe ir tarptautinio 
skautų biuro atstovais aplankė 
visas stovyklas, į jas užsukdamas 
ir pasikalbėdamas su atstovais. 
Jis, kartu su tarptautinio skautų 
biuro direktorium H. Martin’u ir 
su stovyklos viršininku, Šveicari
jos vyriausiu skautininku W. von 
Bonstetten’u, aplankė ir mūsų 
tęs, teiravosi ir klausinėjo apie 
stovyklą, išbuvo čia kelias minu- 
Lietuvos skautus-vyčius.

Lordui Baden-Powell’iui pagerb
ti, 2 rugpiūčio buvo suruoštas vi
sos stovyklos paradas, sutraukęs 
tūkstantines žmonių minias. Visi 
stovyklaujantieji atstovai su savo 
tautinėmis vėliavomis pradefilia- 
vo pro skautų įkūrėją ir šefą.

Stovykla buvo užbaigta bendru 
dideliu laužu, kur Baden-Powell‘is 
pasakė gražią kalbą. Bendrus lau
žus lankydavo labai daug pašali
nių žmonių, taip, kad jie į stovyklą
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Didžioji slavų skautų stovykla 
Prahoje.

Stebėtojais į slavų skautų sto
vyklą Prahoj nuvyko iš Lietuvos 
3 paskautininkai.

Stovykla, suruošta Čekoslova
kijos skautų organizacijos 20 metų 
gyvavimo sukaktuvių proga, įvyko 
š. m. VI-27 —-VII-4 d. viename di
džiulių gražiosios Prahos parkų, 
Stromovkos parke. Stovyklavo 
virš 15.000 skautų ir skaučių. Pra
hos stovykla buvo bendra — skau
tų ir skaučių. Gražus skaičius! Ta
čiau tuos, kurie matė 1929 m. tarp
tautinę Jamboree Anglijoje, kur 
stovyklavo 60.000 skautų, Prahos 
stovykla dalyvių skaičiumi neim
ponavo.

Stovykloje buvo pastatyta 1254 
palapinių bei namelių. Dalyvau
jančios tautos buvo reprezentuo
tos maždaug taip: Čekoslovakijos 
skautų buvo 8.500, lenkų 1200 
skautų ir apie 400 skaučių. Jugo
slavų 291, ukrainiečių (emigrantų 
iš Lenkijos) 100, anglų 34 skautai 
ir 15 skaučių, rusų (emigrantų) 4, 
vengrų 3, lietuvių 3, latvių 2. Be 
to, buvo delegatų iš Prancūzijos 
(1 delegatas ir 2 delegatės), Austri
jos, Danijos.

Stovykloje irgi kelias dienas pra
leido tarptautinio skautų biuro di
rektorius H. Martin. Taip pat sto
vykloje buvo ir tarptautinio skau
čių biuro atstovė panelė Warner, 
toji pati, kuri praeitą mėnesį vie
šėjo pas mūsų skautes.

Įdomu buvo pasivaikščiot po šią 
didžiulę stovyklą. Tiek įvairumo, 
tiek skirtingumo. Charakteringos 
čekų skautų palapinės. Lenkų 
stovykloje tvarkingos, didelės, vie
nodos kariškos palapinės — ne- 
skautiškas vaizdas. Priešingai pas 
anglus: įvairių spalvų, įvairių dy
džių bei formų palapinės, prie jų 
pakabinti ant medžių bei virvių 
rankšluosčiai, kojinės, marškiniai 
ir kiti tualeto dalykai, „Tik pas 
mus tikrai skautiška stovykla, tik 

buvo vežami net specialiais trau
kiniais.

Pati stovykla buvo labai įdomi 
ir pamokinanti. Labai būtų gera, 
kad kiekvienas Lietuvos skautas 
ar skautas-vytis, turėdamas lėšų 
ir galėdamas dalyvauti tokiose ar 
panašiose stovyklose užsieniuos, 
nepraleistų taip retų ir gerų pro
gų susipažinti su kitų tautų skautų 
judėjimu ir veikimų ir papildytų 
savo skautišką patyrimą, o kartu 
su tuo pagarsintų ir Lietuvos var
dą. Sktn. K. Avižonis. 

mes, anglai, mokame stovyklauti" 
— sako jie. Jugoslavai turėjo 
didelį indėnišką margai dažytą vig
vamą (tokį, kokio aprašymas buvo 
„Dviejuose mažuose laukinukuo
se"). Čekų bei slovakų stovyklose 
prie palapinių stovi įdomūs iš me
džio išpiaustinėti „totemai" (žiūr. 
„Sk. Aido" nr. 11). Jugoslavai prie 
savo palapinių pastatė iš karčių 
aukštą bokštą signalizacijai. Len
kai stovyklos centre turėjo pasi
statę nedidelę, koplyčią. Anglai 
turėjo iš savo tėvynės atsivežę ir 
mažą automobilį — jie žmonės, 
mėgstą konfortą.

Stovyklaujančių tautų tarpe pir
mą sykį pasirodė ukrainiečiai, ku-

Tarptautinio skautų biuro direktorius p 
H. Martin (su skrybėlė) ir Vengrijos, Lat
vijos ir Lietuvos delegatai Prahos skautų 

stovykloje.

rie negalėdami turėti savo skau
tiškos organizacijos lenkų paverg
toje tėvynėje, susiorganizavo Če
koslovakijoje, Prahoje. Jiems mes 
— lietuviai turime ypatingų sim
patijų ir stovykloje jų vadovybę 
buvome pakvietę pas mus į sve
čius, su jais praleidome porą ma
lonių valandų tikrai broliškoje nuo
taikoje.

Lietuvių skautų- nedidelė palapi
nė buvo pastatyta šalia broliškos 
latvių tautos palapinės. Prie įėji
mo ant ilgo stiebo buvo iškelta 
tautiška vėliava, valstybės ženk
las — vytis ir parašas. Prie pala
pinės ant mažo pastatyto staliuko 
turėjome padėję įvairiomis kalbo
mis propagandinės literatūros apie 
Lietuvą. Vienas mūsų dalindavom 
lankančiajai publikai įvairių in
formacijų apie mūsų kraštą. Lie
tuvos skautų palapinę tarp kitų 

aplankė Čekoslovakijos karo mi- 
nisteris ir Prahos miesto bur
mistras.

Birž. m. 28 d. prieš piet, esant 
puikiam orui, visi skautai — sto
vyklos dalyviai su savo vėliavomis 
rikiuotėje su orkestrais ilga mar
ga virtine ėjo per visą Prahos mie
stą prie prezidento rūmų. Mes su 
savo vėliava ėjom pirmieji po Če
koslovakijos vėliavų ir stovyklos 
štabo. Po mūsų ėjo latviai ir toliau 
visi kiti stovyklos dalyviai. Res
publikos prezidentas Masarikas 
priėmė skautų paradą ir pasakė 
gražią kalbą.

Birž. m. 30 dieną dalyvaujančios 
stovykloje slavų tautos padėjo vai
niką ant nežinomojo kareivio ka
po. Lietuviai — skautai vainiką 
padėjo atskirai, kiek vėliau tą pa
čią dieną. Šioje ceremonijoje daly
vavo ir Lietuvos pasiuntinys Pra
hoje.

Kasdien nuo 3 vai. po piet. sto
vyklos stadione būdavo įvairių tau
tų pasirodymai. Pasirodydavo 
skautai su visokiais vaidinimais, 
gimnastikos pratimais, tautiškais 
šokiais, pavyzdingomis sueigomis 
ir panaš. Sutemus būdavo didelis 
bendras stovyklos laužas. Taip pat 
ir atskirų tautų stovyklose būda
vo mažesnių, intimiškesnių laužų.

Buvo ir įvairių sporto rungtynių 
bei konkursų slavų skautų pirme
nybėms. Daugiausia pirmų vietų 
laimėjo čekoslovakai. Paskutinę 
stovyklos dieną įvyko įspūdingas 
laimėtų dovanų įteikimas puikio
se Obecni dom'o salėse. Dovanų 
tarpe buvo p. Respublikos Prezi
dento ir švietimo ministerio dova
nos.

Įvairių tautų skautų delegacijų 
viršininkai turėjo progos būti pri
imti pas J. E. Respublikos Prezi
dentą Masariką, Prahos miesto ro
tušėje, čekoslovakų skautų organi
zacijos ruoštame raute ir Prahos 
miesto priėmime paskutinį stovyk
los vakarą.

Stovykla turėjo ir savo blogų 
pusių. Svarbiausia tai nepunktu
alumas, Viskas pavėluota ir nesu
derinta su iš anksto nustatyta pro
grama. Visur slaviškas, o ne skau
tiškas punktualumas!

Svetimtaučiai skautai turėjo 
progos Prahoje pamatyti ne tik 
slavų skautų stovyklos gyvenimą, 
bet ir patį Prahos miestą, jo ope
rą, muziejus ir kaip tik tuo laiku 
ten buvusią įdomią skautišką pa
rodą. Be abejo visiems stovyklos 
dalyviams šios kelios dienos, pra
leistos pas slavų skautus, jų sto
vykloje, paliks kuo geriausių atsi
minimų. Psktn. B. Mantvila.

9

11



i / / * / LThomrsonSetonwmaži laukinukai.
XIV.

Barnis.
— Klausyk, Yanai, aš mačiau kruvininį raudon- 

gurklį šį rytą.
— Tai naujiena, — tarė Yanas abejojamu balsu.
— Na, tai gražiausias paukštukas visame krašte.
— Kas? Kolibrė?
— Ne-e-e-e. Kolibrės negražios, tik mažos.
— Na, tai parodo, kiek tu išmanai, — atrėžė 

Yanas, — „nes tie gašūs sparnuoti žemčiūgai yra 
kartu patys mažiausieji ir prašmatniausieji spalvoti 
iš visos sparnuočių giminės“. Šį sakinį Yanas buvo 
kažkur perskaitęs ir įsidėjęs ir dabar jį panaudojo, 
progai pasitaikius.

— Et! — atsakė Samas. — Kalbi kaip iš knygos, 
bet aš galiu kirsti lažybų, kad esu matęs šimtus ko
librių sukinėjantis aplink trimitinį vijoklį ir bičių 
balsamą sode, ir jos nebuvo nė milijoninės dalies to
kios gražios. Juk kruvininis raudongurklis yra raudo
nas kaip kraujas, žėri kaip ugnis ir yra juodais spar
nais, Senoji, ragana sako, kad indijonai jį vadina karo 
paukščiu, nes kada tik jis pasisukdavo, tikrai kildavo 
karas, kas labai panašu, nes juk jie visą laiką tarp 
savęs ėdės.

— A, žinau! — tarė Yanas, — Tai buvo purpu
rinis tanadžeris. Kur tu jį matei?

— Nai, jis atskrido iš medžių, paskui nutūpė ant 
aukščiausios palapinės karties,

— Ten tai tikrai nekils karas, Šamai. Kad aš 
turėčiau tanadžerį iškimšti!

— Norėjau nupliekti jį tau, sūneli, nežiūrėdamas 
taisyklių. Ir būčiau galėjęs jį numušti su šautuvu. 
Mėginau jį nudėti su strėle ir nuo to laiko nemačiau 
nei paukščio nei strėlės. Ir tai buvo mano geriausia 
strėlė — senė Tikramirtė.

— Ar atiduosi man tą strėlę, jei aš ją surasiu? 
— paklausė Guy.

— Gali galvą dėti, kad ne. Kokia man būtų iš 
to nauda?

— Ar atiduosi man savo kramtomą gumą?
— Ne.
— Ar ją paskolinsi man?
— Pa.
— Na, tai žiūrėk, štai kur tavo strėlė, — tarė 

Guy, ištraukdamas ją iš tarp rąstų, tarp kurių ji buvo 
nukritusi, — Aš mačiau, kaip ji ten nulėkė, ir pama
niau, kad nieko nesakysiu ir pasižiūrėsiu, kaip plėto
sis įvykiai, kaip kad Yanas sako, — ir Guy nusi
žvengė.

Anksti rytą indijonai, nusidažę karui, išslinko 
pažvalgyti. Jie, žinoma, nešės su savimi lankus ir 
strėles, ir budriai budėjo, kartas nuo karto tirdami 
akimis taką ir pasiklausydami, ar neišgirs „priešo“.

Jų mokasinuotos kojos nekėlė jokio garso, o jų 
akylos akys įsidėmėjo kiekvieną lapelį, kuris sušla
mėdavo, glūdinant savo raumeningais kūnais tarp 
didžiulių pirmykščios augmenijos kamienų — bent 
taip buvo parašyta Yano užrašų knygutėje. Jie tikrai 
traukė, keldami labai maža triukšmo, bet jie pabaidė 
mažą vanagiuką, kuris išskrido iš balsaminės eglės — 
„ugniamedžiais“ jie dabar jas vadino, pažinę nuosta
bius to medžio savumus,

10

Trys strėlės nuzvimbė paskui vanagą, tačiau nė 
viena nekliudė. Paskui Yanas pasižiūrėjo į medį ir 
sušuko:

— Jame lizdas.
— Man rodos, kad ne, — tarė Guy,
— Klysti, — atsakė Yanas, — Ar neišbaidėm iš 

čia vanago?
Jis buvo palaipus vaikas, palaipiausias iš jų visų 

trijų, ir, numetęs galvos apdarą, švarką, blauzdines 
ir ginklą, bematant įsliuogė į eglę, visai nekreipdamas 
dėmesio į sakus, kurie karojo kristalo lašais, nei į 
lengvai trūkstančias žievės pūsles.

Kaip tik jis dingo žemutinėse šakose, į Guyo 
mažą širdį įlindo šėtonas ir jį sugundė pasiūlyti:

— Iškrėskime jam šposą ir pabėkime.
Šamo jumoro jausmas suviliojo jį, Jie prikišo 

Yano švarką ir kelnes lapų ir šlamšto, gražiai pagul
dė uždėję galvos apdarą, paskui prasmeigė vieną iš 
jo strėlių per krūtinę į žemę ir pabėgo.

Tuo tarpu Yanas pasiekė viršūnę ir pamatė, kad 
tai visai ne lizdas. Jis šūkterėjo savo draugams, bet, 
nesulaukęs jokio atsakymo, nusliuogė žemyn. Iš pra
džių juokingas balvonas jį prajuokino, paskui jis pa
matė, kad jo švarkas nukentėjo ir kad strėlė buvo su
laužyta, Jis vėl ėmė šaukti savo draugus, bet niekas 
neatsiliepė; jis dar ir dar kartą šaukė, bet vis niekas 
neatsiliepė. Tada jis nuėjo ten, kur jie buvo ketinę 
eiti, bet, jei jie ten ir buvo, tai buvo pasislėpę, ir, 
jis, jausdamasis negražiai pamestas, sugrįžo į stovyk
lą, ne labai puikiai nusiteikęs. Stovykloje jų nebuvo. 
Jis valandėlę pasėdėjo prie ugnies, paskui, pasiduo
damas savo darbštumo įpročiui, nusivilko švarką ir 
ėmė darbuotis prie tvenkinio.

Jis labai susikaupė ir nepastebėjo, kad pabėgė
liai sugrįžo į stovyklą, kol neišgirdo balso tariant: 
„Kas gi čia tokio?“

Atsisukęs jis pamatė Šamą sklaidant jo užrašų 
knygelę. Paskui jis išgirdo, kaip Samas ėmė iš jos 
skaityti eilėraštį. Tačiau jis nedaug perskaitė, kadan
gi Yanas jį išgriebė jam iš rankų.

Yano veidas degė iš gėdos ir apmaudo. Jis turėjo 
poetiškų gabumų, bet ligūstai buvo jautrus ir be galo 
bijojo, kad tik niekas nepamatytų jo kūrybos. Atsi
tikimas su paukšteliu, kuris puolė didžiulį vanagą, 
buvo tiktai vienas iš daugelio, atsitikusių per jų ilgus 
pasivaikščiojimus. Jis be galo gėrėdavos tais drąsiais 
bebaimio paukščiuko puolimais ant vanagų ir varnų 
ir buvo net pamėginęs išreikšti savo pasigėrėjimą ei
lėmis. Tai buvo labai rimtas dalykas jam, ir kad kiti 
juoktųs iš šitokių jo jausmų, buvo daugiau, kaip jis 
galėjo pakelti. Žinoma, čia dar iš palapinės išgoglino 
Guy išsišiepęs, imdamas pavyzdžiu Šamą. Paskui jis 
bespalviu balsu pastebėjo, tarsi praneš et — bet ži
nią: „Sako, kad šiandien girioje nušovė bebaimį 
plunksnuotą indijoną“.

Jų rytmetinis pasielgimas buvo palikęs Yaną ne
nusiteikusį juokauti. Jis teisingai kaltino tuo neman
dagumu Guyą. Piktai atsisukęs į jį, jis reikšmingai 
tarė:

— Na, pakaks tavo įžūlumo, tu mažas biaurybe.
— Aš gi nekalbu su tavimi, — nusikrizeno Guy 

ir nuėjo paskui Šamą į palapinę. Kurį laiką iš ten bu-
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vo girdėti pusbalsiu kalbant. Yanas nuėjo į tvenkinį 
ir pradėjo kamšyti kai kurias galimas skyles. Netru
kus palapinėje pasigirdo daugiau krizenimo, paskui 
iš jos išėjo vienas Guy, artistiškai atsistojo ir į medį 
viršuj Yano pradėjo deklamuoti iškraipytas jo eiles.

Bet parankiui buvo dumblo, ir Yanas paleido jo 
saują, kuris visą aptaškė Guyą ir kiksintį nuginė į 
palapinę.

— Tai bukietai, — pasigirdo Šamo balsas, — 
Išeik ir atnešk daugiau; tu tikrai juos nusipelnei. Pra
nešk man, kada pradės į sceną ,,autorių“ šaukti. — 
Paskui buvo girdėti daugiau kiksenant. Yanas nebe- 
susivaldė. Jis pagriebė didelį pagalį ir įžengė į pala
pinę, bet Samas pakėlė aptraukalą kitoje pusėje ir 
paspruko. Guy pamėgino padaryti tą patį, bet Yanas 
nutvėrė jį,

— Ei, klausyk, juk aš nieko nedariau.
Bet į tai jis tik susilaukė smagaus tvostelėjimo, 

nuo kurio visas susirietė.
— Tu duok man ramybę, tu didelis baily. Aš tau 

nieko nedarau. Tu geriau neliesk manęs. Šamai! 
S-a-m-a-i! S-a-a-a-m-a-i! — rėkė jis, pagaliui dar ir 
dar nusileidžiant.

— Nekvaršink manęs, — sušuko Samas lauke. — 
Aš rašau eiles — baisiai sunkus darbas eilės. Juk jis 
tai daro tik iš širdies gerumo.

Dabar Guy klykė ir gausiai žliumbė.
— Dar daugiau gausi, jei dar mėginsi su manim 

juokus krėsti, — tarė Yanas ir išėjo laukan, kur vėl 
susitiko su Samu su užrašų knygele, matyti, rašančiu. 
Kaip tik jis pamatė Yaną, jis atsistojo, atsikrenkštė ir 
pradėjo deklamuoti nelaimingas Yano eiles.

Bet jis jų nepabaigė. Yanas įsiutęs smarkiai džio
vė jam per burną. Samas atšoko kelis žingsnius. Ya
nas pagriebė didelį akmenį.

— Nemesk jo į mane, — tarė Samas surimtėjęs. 
Yanas jį paleido, kiek jėgų turėjo, gerai prisitaikęs. 
Samas linktelėjo, ir akmuo pralėkė jam virš galvos. 
Paskui jis pribėgo prie Yano ir jiedu susikabino ir 
ėmė grumtis. Tuo tarpu Guy, kerštaudamas, pribėgo 
padėti Šamui ir kelis kartus uždrožė Yanui.

Samas buvo sunkesnis ir stipresnis už Yaną, bet 
Yanas buvo nuostabiai pasitaisęs nuo savo atvažiavi
mo į Sangerį. Jis buvo liesas, bet raumeningas, ir mo
kykloje jis buvo išmokęs vieną imtyninkų gudrybę. 
Apie imtynes jis daugiau nieko ir neišmanė, bet čia 
tai jam puikiai pravertė. Jį dar stiprino pyktis, ir be
veik kaip tik jiedu susikabino, jis nutykojo progą. 
Šamo kulnai išlėkė į orą, ir jis, kaip vyras, išsitiesė

Geras darbas stovykloje...

dulkėse. Davęs vieną smūgį į nosį, Yanas nuginė 
Guyą staugiantį. Matydamas Šamą vėl atsikėlusį, jis 
vėl puolė prie jo kaip žvėris. Po valandėlės didelis 
vaikas vėl nulėkė aukštielninkas, šį kartą per kran
tą į tvenkinį.

— Pamatysi, jei iš čia tu neišsinėšinsi, — spiau- 
dydamasis grūmojo Samas, dabar irgi kaip reikiant 
įpykęs. — Pasakysiu tėtukui, kad tu trukdai dirbti. 
— Jo akys buvo pilnos vandens, o Guyo buvo pilnos 
žvaigždžių ir ašarų. Nė vienas iš jų nepamatė ketvir
tojo asmens; bet Yanas pamatė. Ne daugiau, kaip už 
dvidešimt žingsnių stovėjo Williamas Raftenas ir ma
tė visą atsitikimą. Jis neatrodė užpykęs, bet be galo 
nuliūdęs ir nusivylęs — ne todėl, kad jie buvo susi
barę — ne — jis perdaug gerai pažino vaikus, kad 
tam priskirtų ypatingos reikšmės — bet todėl, kad 
jo sūnų, vyresnį ir stipresnį už antrą vaiką ir dar kito 
padedamą, teisingame mūšyje įveikė liesas pusinva- 
lidis.

Jam tai buvo neapsakomai karti pigulė. Jis ap
sisuko tylėdamas ir nuėjo sau, ir apie tai niekad pas
kui neužsiminė.

Minniės taika.
Tą vakarą abudu berniukai vengė vienas antro. 

Yanas labai mažai valgė ir į malonius, rūpestingus 
p, Raften klausimus atsakinėjo, kad blogai jaučias. 
Po vakarienės visi dar pasėdėjo aplink stalą. Vyrai 
mieguistai tylėjo, o Yanas ir Samas sėdėjo paniurę. 
Yanas buvo visa tai apgalvojęs. Samas padarys vie
našališką pranešimą apie tą dalyką; Guy jį palaikys, 
o Raftenas ir taip pats matė Yano smurtingumą.

Linksmosios dienos Sangeryje jau buvo pasibai
gusios. Jis buvo pasmerktas ir jautės kaip pasmerktas 
nusikaltėlis, kuris laukia bausmės įvykdant. Visoje 
šeimynoje buvo tik vienas gyvas narys. Tai buvo ma
žoji Minnie. Jai ėjo vos ketvirti meteliai, bet ji jau 
buvo didelė patarška. Kaip visi vaikai, ji baisiai mė
go „paslaptis“, ir vienas jos iš mėgiamiausių šposų bu
vo kam nors pamoti, uždėti savo rausvą pirštelį ant 
dar rausvesnių lūpelių ir paskui, pamotajam pasilen
kus, ji pašnibždėdavo į ausį: „Nesakyk“, Tai buvo 
visa.

Ji žaidė prie savo brolio kelio. Jis pakėlė ją, ir 
jiedu pasišnibždėjo, paskui ji nusliuogė žemyn ir at
bėgo pas Yaną. Jis pakėlė ją su švelnumu, kurį su
kėlė mintis, kad dabar ji viena jį myli. Ji palenkė jo 
galvą, apkabino kaklą savo storomis rankutėmis ir 
pašnibždėjo: „Nesakyk“, paskui nusliuogė, pridėjus 
pirščiuką įspėjamai prie savo burnos.

Ką tai reiškė? Ar Samas buvo jai pasakęs taip 
padaryti, ar ji tik kartojo savo seną šposą? Vis tiek, 

' Yanui širdį suspaudė. Jis atsiviliojo mergaitę ir pra
šnibždėjo: „Ne, Minnie, aš niekad nepasakysiu“. Jis 
dabar pamatė, koks jis buvo beprotis. Samas buvo 
toks geras vaikas, jis labai jį mylėjo, ir norėjo susitai
kinti; bet ne — Šamui grasinant jį ištremti, jis negalėjo 
prašytis atleidžiamas. Ne, jis nieko nedarys, tik lauks 
ir pažiūrės, kas bus toliau.

Tą vakarą jis keletą kartų susitiko su p. Raftenu, 
bet tas nieko nepasakė. Tą naktį Yanas miegojo la
bai mažai ir anksti atsikėlė. Jis susitiko su p. Raf
tenu vienu — geriau pasakius, taikė susitikti su juo 
vienu, norėjo baigti tą dalyką. Yanas nebuvo vienas 
iš tų, už kuriuos litanijoje meldžias, kaipo norinčius 
„ūmios mirties“. Bet Raftenas buvo nepasikeitęs. 
Per pusryčius ir Samas buvo toks pat, kaip papras
tai; jis elgės kiek kitaip, tik su Yanu, bet ir tai ne 
žymiai kitaip. Jo lūpa buvo kiek patinusi, ir jis pa
siaiškino, kad jam ją praskėlė, „grumiantis su vai
kais“.

II
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Su meili
— Garbė, tai ne uostas, kur garlai

viai išplaukia ir atplaukia. Ji lengva pra
rasti, sunku sugrąžinti, — kalba Pšeudec- 
kis, savo sūnui Vitoliui. — Tau ne pa
slaptis, mūsų gyslomis teka grafų krau
jas, o tu su vėjais padvėsusiu žveju su
sidėjai, juodo mužiko dukterei ranką iš
tiesei. Pagalvok, ar mes galim būti su jais 
artimi. Tu sakei, girdi, visi lygus, žmogaus 
pareigos visiems vienodos. Labai gerai, aš 
jokios lygybės nežinau. Prakaitu ir sena 
žuvim dvokiąs, kažin koks Telksnys man 
negali būti jokio žmoniškumo primestas.

— Žmogus ne akmuo, nieks į kišenę 
neįmes, nenešiosi ir tėtis, — skambiai ta
ria Vitolis. — Jis žvejys, tėtis dvarinin
kas, ten piemuo, kunigas, daktaras, kur
pius. Taip, visi jie žmonės, kokius jie dar
bus dirba — jų keliai. Kiekvienas savo 
vagos viešpats, bet visi žmonės. Yra di
delė ir virš viso ko plaukianti pareiga: 
žmogaus pareiga. Būti tikru žmogumi, 
reiškia, žinoti savo pareigą, Kas to neži
no, atsilieka nuo kelio, kuriuo žmonija 
eina žmoniškumo vedama.

Pšeudeckis valandėlę tyli. Jis paėmė 
vieną irklą, plaukšterėjo į vandenį. Įbe
dė akis į ežerą. Jo veidas, rusvos akys, 
susukti ūsiukai, sidabru atausti plaukai, 
matosi, kaip veidrodyje.

Luotas tyliai piauna ramų ežero pa
viršių, pro laivo šonus prašliaužia lapu
kai. Ant dešinio kranto į medžius nu
skendę balti rūmai, raudoni stogai. Vito
lis žiūri į tuos rūmus. Susimąstęs.

— Aš nesuprantu tos „žmogaus pa
reigos“, kaip tu sakai, koks čia žmoniš
kumas. Valkata ir grafas, koks bukapro
tis ir profesorius, arba literatas ir koks 
nemokša, kuris pavardės nepasirašo. Tai
gi, ir tegul ateina kas nori, nors dešimt 
tokių skautų, kaip tu ir tegul nustato, 
koks žmoniškumo ryšis juos riša. Ką jie 
bendro turi, kokia čia lygybė?

Pšeudeckis įrėmė į Vitolį akis. Jis nu
galėtojo žvilgsniu susidūrė su Vitolio aki
mis.

— Tėvai, ar kartą mes tuo reikalu kal
bėjom? Ir kas? Ginčas. Ar neverta pa
sakyti: gana. — Jis paėmė irklus, keletą 
kartų pliaukšterėjo vandens paviršių.

— Žinai, tėve, mus per platus griovis 
skiria. Paskutinių metų įvykiai, Didžiojo 
karo audra iškasė tarp mūsų griovį. Tiek 
daug vandens ir dabar teka, ir vis grau
žia krantus. Tu vienoj pusėj, o aš antroj. 
Ir nebesusikalbam. Klausi, kas mus riša, 
kas vienija žvejį su daktaru, dvarininką 
su darbininku. — Meilė ir pasiaukojimas 
mus visus lygiais padarė. Gimiau be tes
tamentų pažastyje, be dokumentų, o čia 
viską radome, jau senai mums parengta. 
Ar ne meilės ir pasiaukojimo vaisiais mes 
savo takus nuklojam. Aš grafas, ten ka- 
minkretis, rašytojas ir kiemsargis, visi 
mes nešam savo pareigų naštą, o mylė
dami visus ir norėdami savo naštos vai
sius atnešti, mes pasiaukojome meilės ly
dimi. Aš visiems padėsiu, o mylint lengva 
padėti. Visus mus riša ir reikalai — gy
venimo reikalai ir žmonijos laimė, kuriai 
turim sudėti aukas, kaip jau sudėjo visi 
Stefensonai, Linkolnai, Sokratai ir mili
jonai geležinkelio žvyro pilėjų, sargų, dir
vos purentojų, išminties nešėjų, rašytojų 
ir skurlių tiekėjų.

Abu nutilo. Vitolis įsižiūrėjo į Aušri
nę, įsiūtą viršum debesiu dunksančio šle
ke. Luotas pasiekė pa'krančio nendres. Iš 
pakraščio pakilo antys.

Vyt. Donaila.

i išėjus.
Pšeudeckis atsiduso. Šalta ironija iš

vagojo veidą ir tarė:
— Dabar jau, galim sakyti, ir patį da

lyką turiu už uodegos. Tu moki kalbėti, 
sakytum, ir išminties padraikai. Tai toji 
tavo „didžioji žmogaus" pareiga nuvedė 
Telksnio pastogėn, kvepiančion prakaitu 
ir ajarais. Juk jie kėdės neturi. Ir tą pus
laukinę Nelę, ar kaip ten ją vadini, pa
milai. Tiek tos bėdos, jei jos kojos ne
plautos, veidas šeštadieniais šlapiu sku
duru nušluostomas. Tu išsiimsi kvepian
čią nosinę, apšluostysi ir... pabučiuosi. Juk 
tu grafo sūnus, tu ir po mėšlus gali auk
so ieškoti. Tos pareigos liepia gerbti ir 
žvejo dukterį, nors ji tavęs nesupranta. 
Tiesa, tu skautas.

Vitolis tyli. Jo veidas, pilnas ugnies, 
rausvi veidai dar labiau paraudo.

— Aš jau praleidau dvidešimts tris 
vasaras, rodos galiu eiti keliu, kuris man 
tinkamiausias. Jei nori žinoti (o tėvas gali 
žinoti), aš myliu Telksnytę. Taip, Nelę. 
Mano meilės įstatymai visiems vienodi. 
Aš eisiu į pasaulį ir atvirai sakysiu: aš 
dėl žmonių, ne žmonės dėl manęs. Man 
visi lygūs. Meilė nežino turto, luomų. Ji 
nebijo kvapo, vargo ir nepasisekimo. Gy
vensiu mylėdamas. Visos mano pareigos 
plaukia iš meilės. Tik iš meilės. Aukok ir 
mylėk! Štai mano taisyklės. Kaip kas į jas 
žiūri, žiūrės — jų taisyklės.

Luotas užčiaužė ant smėlio. Vitolis 
skubiai iššokęs palaikė laivą, padėjo tė
vui išlipti. Abu nuėjo takeliu, tekančiu 
per beržyną. Dideli seni beržai dar bal
tesni pasidarė, rausvos nakties išsilieti. 
Vėsus oras skiriasi, po dienos kaitros len
gva narstyti tarp tankiai suaugusių beržų.

Pseržynui pasibaigus išsitiesė veja, už 
jos kliomba, balti rūmai, trim aukštais 
žiūri į nusvyrusias akacijas, užsimąsčiu
sius jurginus.

Dvaras miega. Pilkas šuo guli ant 
laiptų, pasitikęs plačiai nusižiovavo.

— Rytoj, anksti aš norėčiau kokį 
ančioką nušauti, tu gal paplaukiosi po 
nendrynus.

— Saulei netekėjus?
— Žinoma, — atsako Pšendeckis ir 

įeina savo kambarin.

II.

Pšeudeckis vartosi lovoje. Jis įbeda 
darą langą teka maloniai vėsus, liepų 
žiedų kvapu sulietas oras. Lengvai teka 
krūtinėn, visus kaulus pasiekia.

Pšendeckis vartosi lovoje. Jis įbeda 
akis į paveikslą, žiūrintį iš auksinių rėmų. 
Žilas, dideliais ūsais jo senelis, nuoširdžiai 
žiūri į jį. Ir tamsoj jis jo veido bruožus 
įspėja. Dažnai matomi. Jis panašus į 
Austrijos buvusį karalių Praną — Juo
zapą. Ūsai, toks pat trumpas kaklas, 
kiek į užpakalį nuversta kakta.

Kad ateitų jis iš kapų, jis, jo senelis, 
grafas iš kartų karton. Jis dar atsimena, 
koks jis buvo grynos giminės kraujo da
botojas. Šituose rūmuose, ant kliombos 
negalėjo pasirodyti mužikas, chamas. Ir 
jam kliuvo. Jis vieną vakarą bevaikščio
damas po sodą, išgirdo sodžiaus mergų 
dainavimą ir nuėjo pasiklausyti. Suži
nojo ir senelis. Pranešė tėvui. Už tokį 
pasielgimą jį išvežė į kitą dvarą, kur 
jis turėjo akacijų šakas karpyti. O kaip 
dabar?...

Pšendeckis apsiverčia ant antro šono. 
Jis galvoja: jei senelis, ar jo tėvas — 

Vitolio senelis sužinotų ką jų anūkas 
daro, jie karstuose apsiverstų.

Neramu Pšendeckiui, jo vienintelis 
sūnus išklydo kreivais keliais. Prieš pen
ketą metų mirė motina. Jis Vitolio lai
mei nevedė antros žmonos, augino, žiū
rėjo, kaip gyjančią žaizdą. Norėjo leisti 
į lenkų gimnaziją, o jis išsiveržė su lietu
viais. Manė užaugs ir su metais surinks 
protą. Apsiriko. Jis iš pirmųjų dienų su
sidėjo su skautais, žalsvus rūbus apsivil
ko, plikom blauzdom valkiojas, nelyginant 
pelkių medžiotojo šuo.

Tegu pagaliau būtų ir skautas, ar 
dar koks, bet kai jis palaukės aklai ker- 
dienei padeda žagarus rinkti, su ubagais 
pusryčius pasidalija, kažin kokiam api
plyšusiam gimnazistui atidavė savo nau
jus pusbačius, — jis negali kęsti.

Ar jis gali perkentėti tokią sceną. 
Vieną kartą ėjo į gimnaziją, o pasivijęs 
kažin kokio sodžiaus vaikus susėdo ant 
griovio ir savo pietus padalino.

Apylinkė juokiasi, prieš gimines ne
gali akių pakelti.

Jis atsikėlė, užsidegė žvakę. Dvylik
ta baigiasi. Atsisėdo prie lango. Sodas 
miega, mėnulio šviesą košdami stovi tie
sūs topoliai, toliau kreivos obelys, aka
cijos. Visus medžius, sodą 180 ha, ma
lūną, ežerą jis paveldės, bet ar jis mokės 
juos valdyti. Atėjo reformų metai, su
plėšė dvarus, ubagais laukus apsodino, 
o ar sudursi su Dievu pirštais, ar Vitolis 
nesukvies driskių būrio ir nepadalins 
garbingos Pšendeckių giminės lizdo.

Tyliai atidaro duris, išeina į sodą. 
Atsikvėpti. Gal bus lengviau, atplauks 
miegas.

Ilgai vaikščiojo alėjom. Ant suoliuko 
po senąja liepa pasėdėjo. Girdėjo kai 
laikrodis nukalė dvi valandas. Rytuose 
vyšniava žara nudažė dangų.

Grįžo į rūmus. Eidamas per koridorių 
kalbėjo sau: taip ir padarysiu. Gana. 
Nerimu ataudžiu naktis, dienų šviesos 
nematau. Akis purvu uždrabstė. Kentė
jau, laukiau, o jis vis savo. Tegul pagy
vens iš keturių vėjų malonės, su tais 
geradariais duonos gabalu pasidalins. 
Šuniškai vargingo gyvenimo patirs.

Skubiai perėjo koridorių, numetęs 
chalatą išsitiesė lovoj.

Kumečių trobose gaidys sugiedojo. 
Tris kartus.

III.

Antroj pusėj ežero, pušyne dūdos po 
mišką landžioja. Žiobišky buvo dideli 
atlaidai, jaunimo labai daug susirinko, 
tat ir gegužinė išaugo. Ant kalniuko, 
skujom, kaip cementu nubertoj aikštėj 
orkestras verkia valsą. Baritonai prita
ria plonagerklėm pleiton, klarnetai už 
visus verkia, altai savo laikosi, bosai 
užlygina. Susipina „Mėlynųjų Dunojaus 
vandenų“, valso meliodija ir braido po 
šilą, toli už miestelio. Ežere nesutirpusi 
pasiekia ir Pšendeckio dvarą, Sakalonis.

Vitolis prasivėręs langą rymo. Klau
so. Akis įmerkęs į šilą, kur poros su
kasi. Skautų gegužinė. Žiobiškio tuntas, 
kuriam jis vadovauja surengė gegužinę, 
o jis negalės nueiti.

Atsikelia, keletą kartų permatuoja 
savo erdvų kambarį ir vėl atsisėda.

Prieš trejetą dienų tėvas išvarė Telks
nį iš poežerės pirkios, kurioje pragyveno 
15 metų. Vakar pasakė:

— Eik, prašau. Tik nuėjęs į gegužinę 
— negrįžk. Eik ir išeik. Juk tėvas ne
juokauja. Ir jis ne mažas vaikas.

Tėvas turi vaikus mokyti, bet jei jis 
klysta. Galvoja Vitolis. Vaikas turi klau
syti tėvų, bet ir savo teises ir pareigas
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turi žinoti. Tėvai pasilieka, vaikai nu
bėga. Čia gimsta nesusipratimai, senos 
pažiūros, tradicijos lūžta ties naujais gy
venimo reikalavimais. Būna ir kovų. Bet 
kas be kovos. Visos teisės ir pareigos 
taip susipina ir naujovei užimant seno
vės vietą būna kova. Ir graži meilė 
kovoja.

Jis apsirengęs išėjo. Ant kiemo suti
ko tėvą. Lyg atspėjęs tėvas klausia:

— Gegužinėn. Su chamais.
— Taip! Su broliais, su draugais.
— Pasiimk dokumentus ir duonos 

kelionei.
Vitolis sustojo. Jis norėjo prieiti, pa

bučiuoti ranką, prašyti. Susilaikė. Jis 
jau keletą kartų prašė, maldavo, o tė
vas liko, kaip pajūrio uola,

— Dėkoju. Bus duonos ir pasaulyje.
— Matysim, Drožk! — Piktai pažiū

rėjęs tėvas, nusisuko nuėjo taku, ve
dančiu į eglynėlį.

Vitolis perbrido vasarojaus padirviu. 
Avižos grūdais susišukavę šlamena, 
miežiai nusvirę. Akys klaidžioja žaliose 
mariose. Paežerė. Antys, vištelės krykš
tauja, Prie pušyno nematyt nei vienos. 
Gal jos bijo orkestro.

Nušvito draugų veidai, kai pamatė 
Vitolį. Orkestras maršą subaubė. Jis, ma
loniai padėkojęs, atsirėmė į puŠĮ. Antroj 
pusėj Nelė sėdi su draugėmis. Veidai 
paraudę. Gelsvų kasų pynelė krinta ant 
kaktos. Mėlynos akys, po svariais blaks- 
tienais slepiasi,

— Kodėl tu taip vėlinies, — ji 
klausia.

— Reikalai kartais supančioja.
Orkestras paliejo valsą. Lėtai, saky

tum, paslaptingai. Visos pušys girdi, oš
damos pritaria.

Vitolis pakvietė Nelę. Šokdami kal
basi:

— Tu labai susirūpinęs, Vitoli. Su 
tėvuku tai jau nesibark. Jis tavo užuo
vėja, vieną teturi, kaip ir aš. Nesigiriu, 
mudu su tėvuku sugyvenava.

Vitolis tyli. Po valandėlės supykusio 
žodžiais kalba:

— Aš galiu viską dovanoti, tegu mane 
išvaro už devynių valstybių, bet jums 
keršyti, išvaryti iš pastogės vidury va
saros, tai jau perdaug. Nereikėjo eiti. 
Juk nėra pasauly įstatymo, kuris leistų 
šiuo metu išvaryti iš namų, kuriuose pra- 
gyvenot 15 metų.

— Tai, Vitoli, vieni juokai, mes ir, 
dabar prie ežero gyvenam, aš ir rūbus 
velėju ir kojas nusiplaunu. Toks artumė- 
lis, o tas eigulis, toks geras žmogus. Pa
galiau, vasarą tokiam šleke be pasto
gės dar maloniau. Žiūrėk, čigonai, ar jie 
skundžiasi savo dalia. Tik tėvukas, mat, 
visą amžių po ežerą plaukęs, negali už
miršti ežero. Gal ir dabar tebėr neišnuo
motas?

— Kaigi. Tebėra.
Vitolis nebenorėjo užkliudyti to skau

daus skausmo. Jis nelaukė iš tėvo tokio 
pigaus keršto. Išvaręs Telksnį iš paeže
rės pirkios, manė kad ir Vitolis nebesi
lankys pas Nelę.

Sunku buvo Telksniui žiūrėti į luotus, 
gulinčius eigulio pakluonėje, sumestus 
ant užlų tinklus, kuriuose galėjo veistis 
pelės. Jis nuo vaiko dienų nuomavo iš 
Pšendeckių ežerą, merkė ir džiovino 
tinklus ir ingerklius. Tėvas barė Nelę, 
kam ji draugaujanti su Vitoliu. Ne jai 
lygus, ponaitis išeisiąs ir sau lygias ra
siąs, o jo tinklai ir valtys supusią saulės 
kaitroje.

— Nebėra gyvenimo žvejui, jei jo 
laivai nesudrėksta — kalbėjo Nelės 
tėvas.

Svečiuose pas vengrų skautus.
Vyr. sk. pulk. J. Šarauskas su 

sktn. K. Avižoniu, vengrų skautų 
pakviesti, nuvyko pas juos į Bu
dapeštą. Budapešte buvo liep. m. 
19 — 23 d. Vengrų skautai aprodė 
visas svarbiausias Budapešto įžy- 
menybes, kurių Budapeštas turi 
labai daug. Taip pat teko susipa
žinti ir su Vengrijos skautų vado
vybe: su grafu Kuen, vyriausiu 
skautų globėju, su vyriausiu skau
tininku, grafu Witz Bela, užsienio 
dalies vedėju Dr. Molnars, vyr. 
štabo nariu Dr. Kun ir kitais vy
riausio štabo nariais.

Vengrijoje skautų organizacija 
yra labai plačiai išsiplėtusi. Joje 
dalyvauja ir ją remia visų luomų 
atstovai, nežiūrint tikybinių, mate
rialinių ir kitokių skirtumų. Iš viso 
Vengrijoje yra 30.000 su viršum 
skautų, kurie pagal savo amžių ir 
profesiją pasiskirsto maždaug ši
taip: mokyklų mokiniai sudaro tik 
49,08% visų skautų (įskaitant ir 
vilkiukus, ir skautus, ir skautus 
vyčius, ir skautų vadus), studentai 
— 12,59%, inžinieriai, gydytojai, 
pramonės įmonių tarnautojai — 
22,58%, valdininkai, ūkininkai, 
dvasiškiai ir kiti — 15,75%. Pati 
organizacija yra labai rimta ir ge
rai sutvarkyta. Čia daug reikšmės 
turi tai, kad vengrų skautams va
dovauja seni, žinomi ir prityrę vi
suomenės veikėjai. Tarp visų jų 
vadų, įskaitant ir draugininkus, 
27,95% sudaro universitetų profe
soriai ir aukštesniųjų mokyklų mo
kytojai, 13,14% — gydytojai, inži-

Nelė slėpė nuo Vitolio jos tėvo susi
rūpinimą, žodžiu ir veidu giedriai su
tikdavo ir palydėdavo.

Mėnuo košėsi pro pušis, gudriai spok
sojo šakose, kai pradėjo skirstytis jau
nimas, pasisotinęs šokiais, orkestrui už
kimus.

Paežere lydėjo Vitolis Nelę. Rytuose 
auksu nusidažė rytai, už šilo, kaip debe
sio nukirsti miškai.

— Ko ar aš negaliu nešioti pūslėtų 
delnų, ar mano veidu negali prakaitas 
tekėti, — jis kalbėjo. — Visi darbai, jei 
jie neša naudą, geri puošia žmogų. 

Gana!
— Tavo valia, bet ar neprislėgs našta, 

tu jos, Vitoli, rodos, nepaneši, nepaneši. 
Gal aš ir klystų.

— Pamatysi. Juk ir aš galėsiu pas 
eigulį gyventi, o ką man žmonių kalbos. 
Ten per Zaurių pievas kasa griovį, ar aš 
negaliu ten dirbti. 8 — 10 litų uždirba, 
pragyvensiu ir skatiką suspausiu.

Paėjęs jis, lyg kažin kam pasakė:
— Taip! Pasakyta — padaryta.
Jie priėjo kryžkelę: į dvarą ir eigu

lio trobon. Prie dvaro kelio tylėjo topo
liai, už jų vasaros šlameno, nusiliejęs iki 
dvaro sodo, aptvertu balta mūro S'ena.

Vitolis tyliai įėjo į savo kambarius, 
nusirengęs greit užmigo.

(B. d.). 

nieriai ir mokytojai, 14,74% — 
dvasiškiai, 14,95% — studentai, 
10,49% — valdininkai, 6,56% — 
pramonininkai, pirkliai ir kiti, 
12,19% — privačių įstaigų tarnau
tojai.

Vengrijos skautai yra remiami 
ir vyriausybės. Juos, taip pat, kaip 
ir Lietuvos skautus, globoja įstaty
mas, išleistas 1922 — 1924 metais. 
Jie turi savo lėšomis ir visuomenės 
padedami įsigyję didelius trijų 
aukštų mūrinius namus (apie 30 
kambarių) Budapešto centre. Čia 
telpa visas jų vyriausias štabas, 
leidžiamų laikraščių ir spaudinių 
redakcijos ir administracijos, klu
bai, svečių kambariai, ir didelė 
gerai įrengta skautiškų daiktų 
krautuvė.

Be to, vengrų skautai iš Buda
pešto miesto valdybos yra gavę 
nuosavybėn didelį ir gražų 22 hek
tarų mišką. Šitas miškas yra skau
tų parkas. Be poros nuosavų na
mų, šitame skautų parke yra nuo
latiniai stovyklų įrengimai. Visas 
parkas yra įruoštas garsiojo anglų 
SilwelT skautų parko pavyzdžiu. 
Čia kasmet įvyksta po kelias skau
tų vadų — skautininkų stovyklas 
— kursus. Kaip tik ir mūsų skauti
ninkams lankantis šitame parke 
teko susipažinti su šitokia vadų 
stovykla. Jos dalyviai buvo jau 
visi suaugę žmonės, nejaunesni, 
kaip 25 m. amžiaus. Tarp jų buvo 
keli profesoriai, keli inžinieriai, 
keli daktarai, keli kunigai ir keli 
studentai. Visi stovyklavo grynai 
skautiškai, lygiai taip pat, kaip ir 
patys skautai.

Mūsų skautininkams teko ap
lankyti ir ten buvusią tarptautinę 
skautų esperantininkų stovyklą, 
kur stovyklavo suvažiavę įvairių 
tautų skautai esperantininkai. 
Vienas įdomesnių šito skautų par
ko įrengimų yra bronzinė Baden- 
PowelFio pėdos atspauda. Kai Ba- 
den-Powell'is kartą lankėsi Buda
pešte, buvo padaryta bronzinė pė
dos bato įspaudą. Dabar ta pėdos 
įspaudą yra pastatyta skautų par
ke, į kurią karštomis dienomis 
kiekvienas stovyklaujantis skautas 
turi įpilti vandens, kad paukšte
liams būtų iš kur atsigerti. Esant 
šalčiams, skautai jon pribarsto 
trupinių paukšteliams. Šiame par
ke paprastai iškilauja ir stovyklau
ja ne tik Budapešto skautai, bet 
ir atvykstą iš provincijos ar užsie
nio.

Be aprašytų didelių skautiškų 
namų ir gražaus nuosavo parko, 
Budapešto skautai turi dar sklypą
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Drąsuolis Gerbault darbe.

vienoje Dunojaus saloje, prie pat 
miesto. Čia yra įsirengę savo būs
tinę vandens skautai. Viso šitame 
sklype jie turi 12 namų — darži
nių, kuriose telpa apie 350 jų lai
vų, daugiausia baidarkų, irklinių, 
lenktyninių ir būrinių laivų. Iš tų 
350 lavų labai didelis skaičius yra 
pačių skautų pasidarytų. Čia pat 
yra ir vandens skautų klubas ir 
muziejus. Be to, greta savo skly
po, Dunojuje vandens skautai turi 
gerai įrengtą plaukiojimo mokyklą 
ir maudyklę.

Ne tik vandens sportas, bet ir 
apskritai sportas yra vienas mė- 
giamiausiųjų vengrų skautų dalykų. 
Šalia kitų sporto rūšių, jie užsiima 
net ir skraidymu ore, kuriam tiks
lui turi net tris nuosavus bemoto- 
rinius lėktuvus, taip pat ir sporti
niu šaudymu.

Be to, skautai mokyklose yra 
proteguojami ir visaip remiami. 
Ten jie turi kartais net po kelių 
kambarių klubus.

Vengrų skautai dar pasižymi 
dideliu savo organizuotumu ir 
drausme. Jie dalyvauja taip pat ir 
visose tautinėse ir valstybinėse 
šventėse. Labai gražus jų paprotys 
yra kas sekmadienį budėti prie 
laisvės paminklo, ant kurio yra iki 
pusės stiebo iškeliama tautinė vė
liava. Šitas dalykas turi panašumo 
ir su Lietuvos skautais: Lietuvos 
skautai gedi netekę Vilniaus ir turi 
ant savo vėliavų užsirišę gedulo 
kaspinus, kurie bus nuristi tik Vil
nių atgavus. Vengrai Trianono su
tartimi turi taip pat nustoję didelę 
dalį žemių, prieš karą priklausiu
sių Vengrijai. Jie gedi pakeldami 
tautinę vėliavą iki pusės stiebo, ir 
taip jie yra pasiryžę daryti, kol tos 
žemės nebus vėl sugrąžintos Ven
grijai.

Vengrų skautai labai nuoširdus 
ir vaišingi, kaip ir visi vengrai. Jų 
yra labai daug, jie visi uniformuo
ti ir gatvėje, nežiūrint to, kad yra 
vasara ir daugelis (74°/o) jų sto
vyklauja, labai dažnai juos galima 
sutikti. Visur jie yra pasiruošę 
kuo nors padėti, patarnauti, o kai
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Vienui vienas per Atlanto vandenyną.
IV.

Vandenyne.
Burinis laivas, kuris plaukia į 

pietų vakarus, išvykdamas iš Gib
raltaro sąsiaurio turi palankių vė
jų nusileisti į tropikus. Tik prie 
Bermudo salų jam bus patogu pa
sikelti New Yorko kryptimi.

Burlaiviui tiesioji linija nėra ar
čiausias kelias iš vieno taško į ki
tą. Laivas, kuris plaukia iš New 
Yorko į Gibraltarą, turi vakarų vė
jų ir jam reikia padaryti tik 3.000 
jūrų mylių. Priešingai vykstant bu
riniu laivu iš Gibraltaro į New Yor- 
ką reikia plaukti mažiausia 4.500 
jūrų mylių.

Du amerikiečiai, H o c u m ir 
Blackbury, buvo perplaukę 
įvairiais laikais Atlanto vandeny
ną iš Amerikos į Europą. Jie irgi 
važiavo vienui vieni ant mažų lai
velių; tačiau jie buvo sustoję A z o- 
r ų salose. Jų didžiausias perėji
mas be sustojimo buvo 2.000 my
lių.

Niekad nieks prieš A. Gerbaultą 
nebuvo mėginęs perplaukti van
denyną iš šiaurės rytų į vakarus.

Važiuodamas burlaiviu žmogus 
nėra niekad tikras, kad jis pasieks 
savo kelionės tikslą. Štai kodėl A. 
Gerbault išvyko, pasiėmęs su sa
vim maisto daugiau, negu ketu
riems mėnesiams. Jis to vėliau ne
pasigailėjo.

Mūsų drąsiam keliautojui iš Gib
raltaro išvykstant buvo puikus 
oras. Gerbault pilnai pasitikėjo sa
vo laivu ir savo kelione. Pirmo
sios dienos vakare prasidėjo jau 
audros ir lietus.

Štai koks buvo gyvenimas ant 
laivo pirmomis kelionės dienomis, 
kai buvo palankus vėjas: ,,5 va
landą rytą aš iššokdavau iš lovos 
pasigaminti pusryčių, kurie susi
dėdavo iš poridžo, lašinių, jūreivių 
sausainių, sūdyto sviesto, arbatos 
ir sterilizuoto pieno“.

„Aš greit pastebėjau, kad likau 
kai kurių Gibraltaro pirklių ap
gautas. Pavyzdžiui, man pardavė 
vieną lašinių statinutę, kurioje tik 
iš viršaus buvo gerų lašinių, že
miau gi buvo tik kaulai ir taukai. 
Tai man buvo gera pamoka atei
čiai — kitą sykį aš pasitikėsiu tik 
savimi ir pats viską patikrinsiu 
prieš išvykdamas.

jiems padėkoji, tai jie ne tik su 
pasididžiavimu atsako „aš esu 
skautas“, bet ir „aš esu vengras“, 
tartum, ne tik kiekvieno skauto, 
bet ir kiekvieno vengro būtų pa
reiga padėti. Sk. K. A v.

„Aš viriau ant primuso. Jis bu
vo taip pakabintas, kad esantieji 
ant jo indai turėjo likti horizonta
lėje padėtyje, kad ir kaip suptų 
laivą. Tačiau, praktikoje, laivą taip 
mėtydavo audra, kad vis dėlto in
dai krisdavo ir apipildavo mano 
nuogas kojas tai karštu vandeniu, 
tai verdančiu sviestu. Ypač aud
ros metu sunku būdavo virti“.

„6 valandą aš išeidavau į denį 
ir pakeldavau savo didžiąją burę. 
Per 12 valandų be pertraukos aš 
laikydavau vairą ir, esant geram 
vėjui, padarydavau nuo 50 iki 90 
jūros mylių per dieną. Tat geras 
vidutinis greitis 8 tonų laivui. Tu
rėdamas pagelbininkų, aš, be abe
jo, galėčiau daryti per 100 mylių 
kiekvieną parą.

,-,Per 12 valandų laikydamas vai
rą, turėjau būti labai atidus. Aš ne
galėjau net skaityti. Tuo tarpu 
man niekad nebuvo nuobodu. Aš 
gėrėdavaus jūros ir jos bangų pui
kumu, aš džiaugiaus savo laivo iš
tverme ir balsiai deklamavau sa
vo mylimiausių poetų eilėraščius“.

„Nakčiai atėjus būdavau labai 
nuvargęs. Aš sumažindavau burių 
paviršių, — nuleisdavau didžiąją 
burę ir pririšdavau vairą. Tada aš 
ruošdavau antrą dienos valgį. Tai 
būdavo, dažniausia, sūdyta jautie
na su bulvėmis, virtomis jūros van
denyje, nuo kurio jos įgaudavo 
ypatingo man malonaus skonio. 
Jūros oras man suteikdavo nepa
prasto apetito ir, be abejo, aš ne
galėjau peikti virėją“.

„Pagaliau aš krisdavau vos gy
vas į savo lovą ir bangų supamas 
miegojau stipriai“.

Liepos mėn. 15 d. „Firecrestui“ 
lūžo priešakinis stiebas („sous 
barbe“). Pataisymą atlikti Ger- 
bault'ui reikėjo lipti ant gulsčio 
stiebo galo. Sunkus darbas kada 
jūra nerami. Reikėjo dirbti ranko
mis ir laikytis kojomis. Pavojinga. 
Nenoromis Gerbault'ui prisiminda
vo atsitikimas, kada jūroje buvo 
rastas išplaukusio vienu jūrininko 
laivas, be gyvos dvasios. Laivo 
dienyne buvo parašyta: „Turiu lip
ti ant gulsčio stiebo galo. Ar aš 
grįšiu?“

V.
Troškulys.

Nuo liepos m. 20 dienos pasitai
kė puikus oras. Laivo nereikėjo 
valdyti — jis palengva plaukė 
pats. Gi rugp. m. 4 d. Gerbault pa
stebi baisų dalyką: suvartojęs visą 
vandenį, kurį turėjo skardiniuose 
rezervuaruose, jis norėjo pasinau
doti tuo vandeniu, kuris buvo 2
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bačkose, tačiau, deja, — vanduo 
buvo sugedęs. Bačkos buvo pada
rytos iš dar nepakankamai išdžiū
vusio medžio (ąžuolo) ir toniškas 
ąžuolo acidas visai sugadino van
denį — jo nebuvo galima gerti. 
Keliautojui liko tik 50 litrų van
dens, o jis turėjo plaukti iki New 
Yorko dar 2,500 mylių. Padėtis ne
pavydėtina, Reikia dar turėti gal
voje, kad laivas buvo beveik tro
pikuose ir lietaus sunku buvo ga
lima tikėtis — jo galėjo nebūti iš
tisą mėnesį. Reikėjo taupyti gėri
mą. Gerbault nutarė negerti dau
giau, kaip vieną stikliuką į dieną. 
Saulė dieną yra beveik zenite. 
Viskas sausa ant denio, gerklė 
skauda, troškulys. Horizontas šva
rus, nė vieno debesėlio Baromet
ras aukštai. „Argi niekad nelis?“ 
— plaukėjas klausia dangaus. Jam 
ateina į galvą Koleridžo eilės: 
„Vanduo, vanduo iš visų pusių ir 
nieko, o nieko nėra gerti“.

Kelionėje labai vargino keliau
toją nuolatinis burių taisymas. Vė
jas labai draskė bures. Jas reikė
jo taisyti vos ne kas dieną. Po mė
nesio kelionės burėse nebuvo nė 
vieno susiuvimo, kuris nebūtų ke
lionėje bent kartą nepersiūtas. 
Kaip tik kildavo audra, laive kas 
nors lūždavo ar plyšdavo. Vienam 
žmogui buvo nepaprastai sunku ir 
taisyti, ir valdyti laivą, ir gaminti 
valgį, ir miegoti. Reikėjo tiesiog 
nežmoniškų pastangų.

Rugp. m, 13 d, vos neįvyko ne
laimė (kas reiškia 13!), Gerbault, 
būdamas ant gulsčioje stiebo ir jį 
taisydamas nuo jo krito, Laimei, 
krisdamas jis ranka užsikabino už 
virvės ir išsigelbėjo. Mirtis, ta
čiau, buvo arti.

Rugp, m, 17 d. nedidelis lietus 
davė keliautojui apie vieną litrą 
vandens. Tačiau, ką tai reiškia! 
Troškulys jį kankino. Išdžiūvusi 
gerklė skaudėjo, negalėjo nieko 
valgyti. Reikėjo maitintis tik kon
densuotu pienu ir nedideliu van
dens kiekiu, Rugp, m. 26 dieną A, 
Gerbault jau buvo tiek silpnas, 
kad palikęs tik mažą trikampinę 
burę laivo priešakyje, gulėjo kaju
tėje, palikęs laivą likimui. Kokią 
savaitę buvo ramios, karštos die
nos, „Man atrodė, kad mano sme
genys dega“— rašo navigatorius. 
„Firecrest“ buvo maždaug 1,700 
mylių atstume nuo New Yorko,

VI.
Audros.

Pagaliau, atėjo lietus, rugp. m, 
4 dieną, kartu su audromis, „Fi
recrest“ įėjo į smarkių audrų sritį. 
Vėjas būdavo taip smarkus, kad 
reikėjo nuleisti visas bures. Ger- 
bault'ui tekdavo nemiegoti po 30 

valandų iš eilės ir po to, pasnau- 
dus tik porą valandų, vėl imtis sun
kaus darbo. Bangos eina per laivą 
ir į laivą. Vienas žmogus nespėda
vo pumpuoti vandenį. Didžiausia 
audra buvo rugs, m, 20 d. Reikėjo 
smarkiai dirbti, kad laivas ir jis 
pats nežūtų. Apie 20 dienų iš eilės 
„Firecrest'ui“ prisiėjo kovoti su 
audromis. Jis, nors kiek ir nuken
tėjo (suplėšytos burės, sulaužytas 
stiebas, — privertė sumažinti bu
rių paviršių), tačiau iš kovos išėjo 
nugalėtoju. Gerbault turėjo prie
žasčių didžiuotis savo laivu.

Kertant Gulf-Štromą, „Firec
rest“ prisiartino prie didžiųjų gar
laivių, einančių iš New Yorko į 
Europos uostus, kelio. Rugs, mėn, 
28 dieną Gerbault pirmą sykį pa
matė iš tolo plaukiantį garlaivį. 
Jam buvo keista jaustis, kad ne jis 
vienas yra vandenyne. Garlaiviui 

Štai kokią kelionę per Atlanto vandenyną atliko A. Gerbault pats vienas ant „ Firecrest'o“

prisiartinus, Gerbault pakėlė savo 
tautišką, Prancūzijos, vėliavą ir 
rankomis signalizavo: „Jachta „Fi
recrest“ 84 dienų iš Gibraltaro“. 
Garlaivis sustojo ir paklausė, ar 
nieko nereikia, Gerbault atsakė, 
kad nieko. Tačiau garlaivis, suži
nojęs, kokią kelionę atliko „Fire
crest“, nenorėjo taip greit jį pa
likti, Būtinai norėjo kuo nors pa
dėti ir nusiuntė valtį su 2 karinin
kais, kurie atvežė į „Firecrest'ą“ 
konservų ir konjako. Deja, „Fire
crest'o“ įgula tuo pasinaudoti ne
galėjo, kadangi Gerbault nemėgs
ta konservų ir nevartoja alkoholio,

VII.
Atvykimas į New Yorką.

Audrų apdaužytas, su sumažintu 
burių paviršiumi, „Firecrest“ ne
greit tegalėjo plaukti pirmyn. Ypač 
reikėjo pamažu plaukti, kai įėjo į 
stiprias miglas. Buvo didelis pa
vojus, nes „Firecrest“ plaukė kaip 
tik didžiųjų garlaivių keliu. Susi
dūrimas su vienu milžinų būtų 
pražūtingas nykštukui „Fire
crest'ui“,

Spalių m, 2 dieną jau buvo ma
tyti artėjančios žemės žymių: ju

ros vanduo buvo kitokios spalvos, 
rodėsi paukščiai.

Spalių m, 10 dieną Gerbault pa
matė Ameriką,

Jau 92 dienos, kaip jis nėra ma
tęs žemės. Nors tai ir sunku tikė
ti, bet jis, pamatęs žemę, nuliūdo. 
Liūdna, kad jo kelionė baigėsi. 
Jam buvo gaila to, kad negalės jau 
būti vienu ponu ant savo laivo, 
bet žmonių tarpe vėl taps civiliza
cijos vergu.

Spalių m, 15 dieną 2 valandą ry
to „Firecrest“ nuleido inkarą New 
Yorke prieš Totten'o fortą. A. 
Gerbault, paskutinį laiką, turėda
mas labai atsargiai važiuoti, nes 
sutikdavo daug laivų, nemiegojo 
72 valandas, „Firecrest'o“ 101 die
nos kelionė pasibaigė, A. Gerbault 
atliko savo uždavinį.

Žemėje nepaprastą keliautoją 
apstojo žmonių ir žurnalistų mi- 

ntos, Jis, kuris nekalbėjo per 3 
mėnesius, turėjo per visą dieną at
sakinėti į kvailius žurnalistų klau
simus; turėjo leisti save fotogra
fuoti ir, nežiūrint į tą, kad nemie
gojo 3 paras, turėjo lipti ant stie
bo, kad kino operatoriai galėtų jį 
nufilmuoti, „Reikėjo vėl pasiduoti 
civilizuoto gyvenimo tyranijoms,— 
sako A, Gerbault, — Mano kelio
nės pasisekimai man nedavė dide
lio įspūdžio. Aš per ilgai gyvenau 
idealo ir svajonės pasaulyje ir visi 
kasdieninio didžiojo miesto gyve
nimo reikalai mane įžeisdavo. Aš 
vis galvojau apie savo laimingas 
dienas vandenyje ir vos tik atvy
kęs, aš galvojau tik apie naują iš- 
vykimą"' (Galas).

„Firecrest'o“ ir „Budžio“ (Lie
tuvos jūrų skautų laivo) palygini-
mas.

„Firecrest“: „Budys“:
Ilgis 11 mtr. 13 mtr.
plotis 2,60 mtr. 4 mtr.
sėdi vandenyje 1,8 mtr. 1,7 mtr.
talpumas 7 24 tonos.
stiebų 1 1
motoras nėra 20
pastatytas 1892 mt.

P.S, jėgų.
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Mt. Ilgesys. 

TĖVIŠKĖJ. 
f

1.
Išnyko palapinių miestas, ištuš

tėjo žaliasis pajūrio pušynas, išsi
skirstė džiaugsmo draugai po vi
są kraštą baigti malonių vasaros 
vaišių. Išsiskirstė kupini džiaugs
mų ir pasiilgimo vėl sugrįžti ir dar 
pagyventi džiaugsmų ir laimės ka
ralijoj. Jie sugrįš, tikrai sugrįš ir 
dar daug kartų pradžiugins liūdnai 
šlamančias pušis ir vėjo nešioja
mas baltas pajūrio smiltis, nes jų 
gyvenimas ilgas ir tiltas į ateitį 
stiprus.

Sustojo traukinys mažutėj Ruve- 
lių stotelėj.

— Sudiev, Eugenijau! Laimingų 
vaišių tėviškės pavėsiuose! — 
šaukė draugai išlipusiam Eugenijui. 
Traukinys nusirangė žaliomis ly
gumomis tolyn. Jis liko vėl vie
nas, bestovįs ant geležinkelio py
limo.

— Sudiev, Eugenijau! — dar 
kartą suskambėjo draugų atsisvei
kinimas jo ausyse ir jis nepastebi
mai atsidūrė su savo mintimis ne
užmirštamoj praeity. Juk toj pat 
vietoj prieš kelioliką metų jis taip 
pat girdėjo panašų atsisveikinimą. 
Tik gaila, tada jam svetimas buvo 
liūdesys, tada jis nesuprato atsi
sveikinimo prasmės, nes jo veide 
dar tebežaidė vaikystės šypsena. 
Tada jam pasakė, sudiev, tėvas, 
kurį vežė verkiančiu garvežiu 
traukinys. Tėvo, sudiev, buvo pas
kutinis.

— Sveikas, Eugenijau! Atėjau 
tavęs pasitikti, tik, mat, truputį 
pavėlavau — sudrumstė Eugeni
jaus mintis mažoji sesuo Stasė. 
Eugenijus tyliai nė žodžio netaręs 
pabučiavo seserį ir abu nuėjo ra
sotu papieviu.

— Ko toks nuliūdęs, gal sergi? 
Gal persišaldei stovykloj? — pra
dėjo vėl klausinėti brolį.

— Sveikiausias, sesyte! Juk, ži
nai, kad stovykla pagydo, o ne li
gomis apkrečia.

— Visko gali būti. Bet kad tu 
liūdnas?

— Sužiūrėsi mano liūdnumo. Vi
są naktį nemiegojau, tai ir liūd
nas.

— Dabar galėsi išsimiegoti. Štai 
ir mamytė ateina.

— Na, sveikas, Eugenijau! Jau 
senai tavęs laukiau, o vis sulauk
ti negalima. Pasibaigė mokslas, 
reiktų tuojau tėviškę atlankyti, o 
tu tuoj išbėgi tai į keliones, tai į 
stovyklas, taip aš tavęs ir nema

tau visą laiką. Juk, žinai, kad ta
vęs visi pasiilgę laukiame, — kal
bėjo motina.

— Na, skubėk seklyčion nusi
rengti ir tuoj ateik valgyti,

— Nenoriu, mamyt, valgyti. Te
gu pirma pamiegosiu, o paskum pa
valgysiu.

— Žinau, tave. Tu vis nenori 
valgyti, tu vis sotus. Lauksiu, 
ateik!

2.

„Anoj pusėj Nemunėlio rugeliai 
žaliuoja,

Stovi pulkas bernužėlių ir gra
žiai dainuoja . .

Pasigirdo skambūs dainos balsai. 
Tai šienpiovių vakarinė. Jų aidas 
atklydo, suskardeno palangėj ir 
įsiveržė vidun pro atdarą langą. 
Daina pabudino Eugenijų iš malo
naus poilsio. Jis skubiai atsikėlė ir 
išėjo pasižvalgyti, pasidžiaugti at
skubančiu vakaru. Aplankė visas 
mėgiamiausias vietas, apibėgo 
ežerėlį ir vėl sugrįžo kieman.

Vakare Eugenijus ilgai sklaidė 
albumo lapus, ilgai žiūrėjo į pa
žįstamus veidus. Antrame puslapy 
šypsojos malonus veidas, bet jo 
paveikslą supo juodas gedulo kas
pinas. Tai Eugenijaus mokytojo 
paveikslas, kuris žuvo nuo priešo 
kulkos viename didžiųjų mūšių, 
kuriuose dalyvavo mūsų jaunoji 
kariuomenė. Jis gerai dar atsime
na tą jauną auksaplaukį bernaitį, 
kuris visada šypsodavos, visada 
būdavo linksmas.

— Ką jis man tada užrašė ant 
šios fotografijos? — pamąstė Eu
genijus ir greitai išėmęs perskaitė: 
„Mažasis, Eugenijau! Tevienija 
mus amžinai gimtųjų Ramūnų ža
liųjų laukų ir plačiųjų lygumų mei
lė, nes ten mes praleidom baltąją 
vaikystę, iš ten ilgėdamiesi šviesos 
žibinto it margi sakalai išskridom 
ieškoti laimės. Kokių lygumų smil
tys pridengs mus — težino Kūrė
jas. Tavo vyresnis draugas Min- 
tautas“.

— Iš tiesų, nežinom, kur teks 
amžiams nurimti, — pamąstė Eu

Užtrauksim naują giesmę broliai . . .

genijus ir prispaudė prie lūpų ne
užmirštamo draugo paveikslą.

Naktis supo savo ramumo skrai- 
stėn žaliąjį kaimą. Ežerėlyje blyk
čiojo vandens bangos, o virš jų su- 
pėsi dideli žali lapai.

— Eisiu ilsėtis, o ryt eisiu pasi
žvalgyti apylinkių, — suvožė Eu
genijus albumą ir užpūtė žvakę.

3.

Rytą atsikėlė Eugenijus vėlai. 
Jau saulė senai juokėsi virš me
džių viršūnių.

— Stasyt, kur yra mano kastu
vėlis augalams kasti ir sieteliai? 
— paklausė sesers pusryčiauda
mas.

— Ar tu vėl, kaip pernai, eisi 
augalų rinkti?

— Žinoma, šiemet dar daugiau 
ruošiuos surinkti. Be to, šiemet 
rinksiu — gaudysiu, ir vabzdžius,

— 0 ką tu darysi su tais vabz
džiais?

— Rudenį laikysiu egzaminus 
per vasarą reikia gerai su viskuo 
gamtininko specialybei įsigyti, taigi 
praktiškai susipažinti. Juk knygas 
skaitydamas tokių dalykų neiš
moksi.

Už pusvalandžio Stasė ir Euge
nijus, pasiėmę reikalingus įran

kius, jau skubėjo pakluonėmis 
augalų rinkti. Saulė, pasistiebus 

pačioj dangaus viršūnėj, kepino. 
Bematant krepšelis pilnėjo visokių 
augalų rinkiniu.

— Na, dabar pasuksim į rugių 
lauką, nes man reikia savo rinkinį 
papildyti lauko aguonėlėmis ir ru
giagėlėmis.

— Galime — sutiko sesuo,
Eugenijus rovė raudonas aguo

nas ir davė sesutei, o jos bežiū
rint vyto jos rankose.

— Neberauk, Eugenijau, aguo
nėlių. Žiūrėk, kaip greit jos vysta 
saulės varginamos.

— Ar gaila tau jų?
— Žinoma, gaila. Tu dėl savo 

to rinkinio žudai jaunutes gėles. 
Koks iš tavęs skautas...?

— Aš jų nežudau, sese. Aš jas 
raunu geram tikslui. Jos mano 
rinkinyje paliks ilgus metus gra-
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Kauno skautų Varėnos stovyklos dalyviai su savo vadu p. J. Mašiotu ant Varėnos tilto, 
kurio viena pusė yra lenkų okupuotoj dalyje.

žios, žydinčios — tik tuo skirsis, 
kad bus mirusios, bet jos vis tiek 
mirs sulaukusios rudens.

Stasė nurimo, pabučiavo vystan
čią aguonėlę, pažiūrėjo broliui į 
akis ir vėl šypsojos.

4.
Šeštadienio pavakarys. Eugeni

jus eina ežero pakrante ir kažką 
galvoja.

— Kur eini? Nenori nė pasisvei
kint su manimi, — suskambėjo ty
lus balsas.

— Nė nepastebėjau tavęs, Vla
dai. Atleisk už žiopsojimą. Euge
nijus priėjo ir maloniai pasisveiki
no su vyresniu draugu. Vladas at
rodė kažko labai nusiminęs. Pa
sikalbėjimas buvo be nuoširdumo, 
be gyvybės. Seniau juodu netaip 
kalbėdavo.

— Senai, Vladai, grižai atosto
gų? — po ilgos pauzos paklausė 
Eugenijus.

— Tik vakar.
Vėl tęsėsi tyla. Vladas vartė 

kaž kokį sąsiuvinį, o Eugenijus 
žvalgėsi ir galvojo ką pradėt kal
bėt.

— Gal ryt, Vladai, važiuosime 
į miestelį — bažnyčion, juk ryt 
sekmadienis.

— Mielai priimčiau tavo pasiū
lymą, bet neturiu ko veikti nuva
žiavęs. Seniau su džiaugsmu va
žiuodavau, bet dabar atsilanky
mas miestely darosi paskum ne
mielas. Dabar aš nebegaliu mels
tis, kaip seniau. Mano visos min
tys nukreiptos į vieną vietą ir iš 
ten jų negaliu grąžinti.

Laimingas tu, Eugenijau, kad 
audringose dienose pasirinkai min
tį: „Geriau laidoti artimą žmogų 
negu kilnią, šventą idėją“. Aš pa
dariau priešingai: pirma palaido

jau kilnią idėją, manydamas, kad 
artimas žmogus užpildys savo mei
le mano jauną, kupiną troškimų 
sielą, bet apsivyliau. Nesenai pa
laidojau ir artimą žmogų, palaido
jau ne mirusiųjų, bet gyvųjų tarpe. 
Dabar prieš mane stovi liūdesys ir 
pasiilgimas tos idėjos, kurią išnie
kinęs, pašiepęs išvariau kaip el
getą iš sielos namų, nedaviau jai 
prieglaudos, nors ji manęs malda
vo. Aš ją užkasiau giliai, giliai. Ji 
— nebeprisikels. O žmogų, artimą 
žmogų, kuris prižadėjo man dova
noti laimę, nesenai užkasiau dar 
giliau. Dabar mano širdy susisuko 
sau nykų lizdą nusivylimas, ar 
ilgai jis ten viešės — nežinau.

Eugenijus gerai suprato Vlado 
kalbą, o jo akyse švietė skaistūs 
neužmirštami stovyklų laužai.

— Mano pasirinktas kelias tie
sus ir tiltas į ateitį dar nebaigtas 
statyti, tik man gaila tavęs, mano 
Vladai.

— Aš šią minutę nutariau sulo
pyti tą brangų rūbą, kurį pats sa-. 
vo darbais padariau skylėtą ir 
grįžti atgal į tą kelią ir toliau sta
tyti nors gerokai aplaužytą, bet 
nebaigtą tiltą į ateitį.

Pasikalbėjimo liudininkais buvo 
tik vienas raudoskruostis pavaka
rys.

Eugenijus, pasakęs, sudiev, gri
žo smėlėtu takeliu namo, mąstė 
apie slenkančias atostogas ir mie
lą tėviškę.

Drąsa ir atsargumas.
— Kas yra drąsa?
— Drąsa? Drąsa..,, pavyzdžiui, prieini 

prie bokso čempiono ir jam pasakai, kad 
jis yra lepšis ir pridedi, kad jei jūs jam 
duosite į ausį, jis nulėks...

— O atsargumas?
— Atsargumas... Na, pasakai čempio

nui tą patį, tik telefonu.

- Suk galva?
(Žiūr. virš. 4 psl.)

Jau uždavinių sprendimų konkursas 
baigtas.

Šiam konkurse dalyvavo 92 spren
dėjai.

Čia paskelbtos pavardės tų, kurie už 
užd. nr. nr. 52—81 surinko nemažiau 15 
taškų:

A. Labutis — 66 tašk., J. Vilčinskas — 
54 tašk., A. Gustaitis — 50,5 tašk., K. 
Kiaunis — 48 t., J. Grajauskas — 46,5 t., 
V. Miliūnas — 46 t., J. Daniliauskas, J. 
Klimavičius po 44 t., E. Augustaitis, K. 
Grigaitis, V. Remišauskas po 44 t., Ste- 
Pilis — 38 t., V. Mačiulaitis — 34 t., K. 
Buišas — 31 t., J. Sakalauskas — 26 t., 
A. Sušinskas, J. Petraškevičius po 24 t., 
J. Geniušas, V. Šulma — 22 t., E. Trei
gys — 20 t., A. Eitmanas — 17,5 t., V. 
Federavičius — 16 t., S. Čepėnas ir J. 
Gimbutas po 15 taškų.

Sekančiam ,,Sk. A.‘‘ nr. bus paskelb 
ta galutinai, kas ir kokias dovanas lai 
mėjo.

Čia ne kas kitas, kaip skilt. V. Remi
šauskas la mėjęs konkurse foto apara
tą ir dabar gaudo visokius gražius, nors 

šiek tiek ir pavojingus, momentus.

Fotografijų dirbtuvėje.

— Galit padaryti natūralaus dydžio 
padidinimą iš mažos Kodako nuotraukos?

— Aišku, kad galime.
— Štai, padidinkit — Šatrijos kalno 

nuotrauką!

Ponas, kuris padėjo berniukui įtraukti 
į kalną sunkiai prikrautą vežimėlį: — Tu 
negalėjai pasakyti savo tėvui, kad tau 
persunku traukti taip prikrautą vežimėlį?

Vaikas: — Aš jam sakiau, bet jis at
sakė, kad rasiu, be abejo, pakeliui tokį 
durnių, kuris man padės.

— Juozai, man vienas berniukas mo
kykloje pasakė, kad aš panašus į tave.

— Ką tu jam atsakei?
— Nieko, jis buvo daug stipresnis už 

mane.

— Onute, kodėl tu sėdi tokia liūdna?
— Tarnaitė susirgo ir mama turi vis

ką dirbti pati viena.

— Ką darytum, Zigmai, jei tu taip 
skambintum fortepijonu kaip kad aš?

— Aš imčiau pamokas.
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Spausdintas žodis.
„Skautų Aidas“ vertinamas.

Kaskart vis labiau domimasi 
„Sk. Aidu“, Redakcijai tenka 
džiaugtis vis didėjančiu „Skautų 
Aido“ draugų skaičiumi. Štai „Lie
tuvos Aidas“ š. m. liepos m. 30 d. 
nr, 169 įdėjo specialų p, Setesbos 
straipsnį apie „Skautų Aidą“, 
straipsnis pavadintas: „Nepastebi
mas, bet pastebėtinas leidinys“.

Pacituojam kaikurias šio straips
nio vietas.

„Pas mus paskutiniu laiku kažkaip ne
bemokama pastebėti tylaus, kultūringo, 
nereklamuojamo darbo. Taip pat kažko
dėl užmiršta kaip džiaugtis kultūriniais 
laimėjimais, nors dar prieš didįjį karą 
mokėta kiekviena, kad ir mažiausia pa
daryta pažanga kone vaikiškai džiaugtis, 
kiekvieną pasisekusį kultūrinį žygį su
tikti su entuziazmu, kelti. Greičiausiai 
mes jau, išgyvenę dešimt su viršumi me
tų nepriklausomu gyvenimu, tapome, pa
sak prancūzų, „blasė“. O vis dėlto bū
na momentų, kada norėtųs pasidžiaugti 
tuo gražiu pirmykščiu mūsų atgimimo 
veikėjų džiaugsmu ir konstatuoti, kad 
vis dėlto ir mūsų pasaulis „juda“ (e pur 
si muovel). Šitokių refleksijų kilo pa
varčius paskutinius tris atgaivinto 
„Skautų Aido“ numerius ir iki šiolei 
niekur neužtikus nė vieno atsiliepimo 
apie jį. Per palyginti trumpą laiką 

jaunos energingos redakcijos sugebėta 
išleisti ne tik tikrą skautišką žurnalą, 
bet ir, apskritai, pirmą žmonišką, jauni
mui tikrai pritaikytą, jaunimo žurnalą.

„Nuo tų laikų „Skautų Aidas“ padarė 
didelę pažangą. Čia, be abejo, nuopelnas 
jaunųjų „Skautų Aido“ redaktorių (jie 
bene yra jauniausi mūsų redaktoriai?) 
— Saulaičio, Jurgučio, Martinaičio, 
Mantvilos ir Rudzinsko. Dabartinis 
„Skautų Aidas“ labai toli neatsilieka nuo 
gerų panašių užsienių žurnalų, gal iš
skyrus .vieną turtuolių amerikiečių 
„Boys* Life“, ir toli praneša mūsų 
„mirštgyvius“ neva jaunimo žurnalus. 
„Skautų Aidas“ kiekviename numeryje 
itin gausiai duoda medžiagos, kuri gali 
labiausiai suinteresuoti skautus ir, ap
skritai, jaunimą, ir kuri, be to, yra prak
tiška, naudinga ir padeda atitraukti mū
sų jaunimą nuo visokių taip mūsų jau
nimo žurnaluose įsikerėjusių žalingų 
svaičiojimų ir filosofavimų. „Skautų 
Aidas“ ne tiktai auklėja skautus būti 
praktiškais, bet ir atitinkamais straips
niais žadina jų iniciatyvą, sumanumą, 
drąsą, skatina veržtis prie žygdarbių. 
Pav., keliuose paskutiniuose numeriuose, 
be tokių nuolatinių dalykų, kaip Karolio 
Dineikos gražiai ir įdomiai vedamo 
„Kūno kultūros skyriaus“ ir jaunimui 
specialiai pritaikytos garsaus Amerikos 
rašytojo Ernesto Thompson© Šėtono 
apysakos „Du maži laukinukai“, buvo 

t įdėta dar straipsnių: apie narsų Atlan
to nugalėtoją Lindbergą, apie iškilavi- 
mą, apie skilties vedimą, apie fotogra
favimą (plačiai ir turiningai), apie bai- 
darkės pasigaminimą (su planais ir gau
siomis iliustracijomis), apie garsų pran
cūzą Alain Gerbault, kuris vienų vie
nas valtimi apiplaukė aplink pasaulį, ir 
dar visa eilė įdomių beletristinių ir fel- 
jetoninių dalykų.

„Iliustracijų atžvilgiu su „Skautų Ai
du“ tikrai mažai kuris iš mūsų laikraš
čių galį konkuruoti. Jų yra ne tik tik
rai gausiai, bet jos yra ir aktualios ir 
lietuviškos. Be fotografijų, dedama ir 
vykusių mūsų jaunimo karikatūristo J. 
Martinaičio karikatūrų, kurios, kaip as
meniškai teko patirti, jauniausių „Skau- 
tų Aido“ skaitytojų yra su nepaprastu 
nekantrumu laukiamos. Be to, ypatin
gai pažymėtini gražūs, spalvoti, kiek
viename numeryje keičiami viršeliai.

„Galimas dalykas, kad skeptiškesnis 
skaitytojas, perskaitęs šį atsiliepimą, 
pamanys — giria kaip pasamdytas. Bet, 
kad čia jokio perdėjimo nėra, pats ga
lės įsitikinti, pasklaidęs naujojo „Skau
tų Aido“ komplektą“.

„Skautų Aidas“ kitų Europos 
skautų laikraščių tarpe.

Europos skautų laikraščių tarpe 
(neskaitant Didžiosios Britanijos) 
„Skautų Aidas“ užima pirmą vietą. 
„Skautų Aido“ tiražas yra didžiau
sias. „Skaut — Junak“ (Čekoslo
vakija ir „Harcerz“ (Lenkija), ku
riuos po „Skautų Aido“ galima lai
kyti didžiausiais, turi tik po 5.000 
tiražo, nežiūrint į tą, kad jie yra 
leidžiami organizacijų, kurios yra 
10 syk skaitlingesnės už Lietuvos 
Skautų Sąjungą. Dauguma skau
tiškų laikraščių turi tik 2000 — 
3000 tiražo.

„Skautų Aidas“ yra dvisavaiti
nis laikraštis — kito tokio Euro
pos skautai (jei neskaitome anglų 
„The Scout“) neturi.

Taip pat savo viršelių įvairumu 
ir spalvotumu bei turinio įvairumu 
ir turtingumu, taip pat kaip ir ilius
tracijų skaičiumi, „Skautų Aidas“ 
neužleidžia vietos jokiam kitam 
Europos kontinento skautiškam 
laikraščiui.

Mes, Lietuvos skautai, privalom 
didžiuotis savo organu, mylėti ir 
jį visaip remti.

M.

Dėl „Skautų Aido“ 
mokyklose.

Didelių ir sunkių užduočių re
alizavimas laukia jaunosios kartos. 
Ypatingai sunki dalis gula ant 
moksleivijos, nuo kurios sugebė
jimų ir priklausys vienoks ar ki
toks mūsų tautos likimas. Mums 
skautams provincijoje daug reikš
mės turi ir Švietimo Ministerijos 
užprenumeruotas „Sk. Aido“ siun
tinėjimas į mokyklas. Juk dar tiek 
daug moksleivių toli nuo skautiško 
žygingumo, kuriuos, įjungdami 
skautišką šypseną ir pasiryžimą, 

turime suburti po vėliava Dievui, 
Tėvynei ir artimui. Į šią sunkią 
pareigą pagelbėti mums ir atplau
kia „Sk. Aidas“ iš tolimo Kauno. 
O dėliai tos priežasties mes turime 
morališkų prievolių „Sk. Aidą“ iš
laikyti pagarboje. Dėl savo turi
ningumo, jis įdomus ne vieną kartą 
paskaityti. Mes privalom žiūrėti, 
kad mokykloms prisiunčiami „Sk. 
A.“ egzemplioriai nežūtų benaudiš- 
kai, bet būtų skaitomi ir vėliau 
surinkus, susiuvami į atskirus 
komplektus, kurie galėtų patekti 
ar į mokyklos bibliotekas arba į 
draugovių knygynus. Reikia kons
tatuoti faktą, kad šis dalykas kai 
kuriose mokyklose nebuvo sutvar
kytas. Jeigu nėra mokytojo, kuris 
tvarkytų dar ir „Kario“ gavimą, 
tai čia pirmiausia turim pasirūpinti 
patys skautai.

V. skilt. J. N.

Mes turime visada ir 
visur budėti!

Paskutiniu laiku kaskart dau
giau knygų rinkoje pasirodo viso
kio šlamšto. Tas šlamštas juodina 
mūsų pradedančią plėtotis litera
tūrą ir dargi šluoja tos padoriosios 
literatūros knygas iš apyvartos. Ir 
kodėl taip yra? Yra vienas trum
pas ir aiškus atsakymas: — šlamš
tas turi didelį pasisekimą jaunuo
menėje. Su apgailestavimu reikia 
priminti, kad tokia „šlamštinė lite
ratūra“ turi pasisekimo ir kurių- 
ne-kurių skautų tarpe. Tai skaudus 
faktas. Dėl to ir norėčiau nors 
trumpai prasitarti...

Mes, skautai, žinome savo šūkį 
Budėk geriau negu kiti jaunuoliai, 
bet apie to šūkio supratimą, maty
ti, kai kurie teturime tik elemen
tarines žinias, paviršutinį jo ant- 
spalvį. Budėti turime visur ir visa
da, išoriniai ir vidujiniai, jei taip 
galima pasakyti, — fiziškai ir mo
rališkai. Na, ir tas budėjimas ver
čia mus žiūrėti į „šlamštinę litera
tūrą“ su panieka, kaip ir į kiek
vieną mūsų šūkį žeminantį daly
ką...

Dabar, ką vadinu „šlamštinė lite
ratūra“. Paminėtoji literatūra, tai 
įvairaus plauko romanai, persi
sunkę pikantiškais nuotykiais, ne
sveikos fantazijos kliedėjimais ir 
dargi daugumas turi pornografiš- 
ką antspalvį. Jaunuoliui, ypatingai 
skautui, tokie romanai negali būti 
nei laisviausiomis valandomis 
draugai. O kas ištikrųjų yra? Tas 
šlamštas turi nepaprastą pasise
kimą ir tos jo simpatijos didina jo 
tiražą, jo triumfą.
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Visa „šlamštinė literatūra' ga
lima suskirstyti į dvi dalis: — a) 
tušti, be jokios gilesnės minties ir 
idėjos romanai ir b) įvairios kny
gos (daugumoje romanai) su stip
riais pornografiškais antspal- 
viais.

Jaunuoliui patekęs į rankas ro
manas, kuriame beveik kas eilutė 
naujas nuotykis, šimtai užmušimų 
ir kitokių smurto žymių, jį (jaunuo
lį) skaitomu momentu nepaprastai 
užįdomauja, bet paskui, perskai
čius knygą, atsitinka anot žmonių 
posakio: „per vieną ausį įėjo, per 
kitą išėjo“. Kas kita su antra da
limi „šlamštinės literatūros“, su ta 
dalimi, kuri įvilkta į nuogą porno- 
grafišką rūbą. Tą „literatūrą“ išim
tinai sudaro įvairūs „meilės“ ro
manai, kur be jokio gailesčio ir 
literatūriško skonio valkiojama kil
nioji meilė po gyvenimo padugnes, 
drabstoma purvais... O, tokie ro
manai patinka jaunuoliams! Jie 
jaučia, kad kiekvieną tokią knygą 
juodina jų moralę, sužeidžia kil
nią sielą, bet nuo jų neatsisako — 
nesveikas įdomumas visada apgali 
kilnų pasiryžimą! Galima atvaiz
duoti tikrai realų gyvenimą su vi
somis jo biaurybėmis ir grožybė
mis, bet tam reikia įgudusios plun
ksnos, tam reikia talento, kas ne
galima priskirti mūsų jaunuolių 
mėgstantiems autoriams...

Taigi, mes, skautai, turime viso
mis išgalėmis kovoti prieš tą ne
sveiką reiškinį, — boikotuoti 
šlamštinės knygas, ne tik nepirkti 
jų, bet ir neskaityti. Kada musij 
tarpe bus apgalėti tos „šlamštinės 
literatūros“ herojai, mes kovą per
kelsime į plačiąją visuomenę, nes 
— pirmą išnaikink piktybę savyje, 
o paskui naikink ją pasaulyje... 
Gera knyga visada buvo ir bus 
patikimas žmogaus draugas, tei
kiąs malonumo, gyvenimo pažini
mo ir pan.

Baigiant norėtųsi priminti, kad 
draugovių, skilčių vadai' imtųsi 
priemonių apsaugoti skautus nuo 
„šlamštinės literatūros“. Apie pa
čią kovos eigą pakalbėsime vėliau. 
Tuo tarpu reikia - neatidėliojant 
pradėti vaduotis iš tos visais atve
jais negarbingos situacijos...

Balys Gendvilas.

Knygų lentynėlė.
1. Bernard Shaw. Amerikos kaka

lius, politinė triveiksmė komedija. Vertė 
A. K. Puida. „Sakalo” b-vės leidinys, 
Kaunas, 1931 m. 108 pusi. Kaina 3 lit.

2. Vaižgantas. Jaunosios Antano 
Smetonos Dienos. 25(1906—1931) metams 
Jo rašto darbo paminėti. Žem. Ck. Aka
demijos Liet. Stud. Taut. „Jaunosios Lie
tuvos” 2 leidinys. Kaunas, 1931 m. 32 psl.

3. V. Liulevičius (Šakių raj. 
skautų tunto tuntininkas, „S. A." red.). 
Grupinė mankšta berniukams ir mergai
tėms. Vadovėlis skiriamas aukštesniųjų ir 
viduriniųjų mokyklų mokytojams bei 
sporto organizacijų vadovams. „Vairo” 
b-vės leidinys. Kaunas, 1931 m. 58 pusi. 
Kaina 2 lit.

4. K. Klimavičius. Galvosūkių pa
saulis. I dalis, Įdomūs uždaviniai, skai
čiai, matematikos žaidimai ir kiti dalykai. 
1931 m. 124 pusi. Kaina 3 lit.

5. A. Merkelis. Du garsingieji že
maičiai, Sim. Daukanto ir vysk. Mot. Va
lančiaus gyvenimo ir darbų aprašymas. 
Red. L. Gira. „Pažangos” b. leidinys. 
Kaunas, 1931 m. 64 pusi. Kaina 30 cnt.

6. P. Šalčius. Ekonomika, mokslas 
apie ūkišką žmonių gerovę, I dalis. „Pa
žangos" b. leid. Kaunas, 1931 m. 64 psl. 
Kaina 30 cnt.

E. J. P e 1 e n s k i j — Plastovij Turtok 
(Skautų skiltis). Išleido „V o g n i” Lvove, 
1930 m. 80, 48 psl. su iliustracijomis, kai
na 1 lenkų zlotas. Nedidelė, tačiau visai 
gera knygutė apie skautų skiltį, apie jos 
darbą ir skiltininką. Knygutėje daugiau
sia duodama patarimų pačiam skilties 
darbui. Kalbama apie skilties kronikos 
knygas, sueigas, skiltininko pašnekesius, 
žaidimus, skilties knygynėlį; patariama 
mokytis amatų ir stengtis tuo uždarbiau
ti. Irgi kalbama apie iškilas, gimnastiką, 
skilties šventes bei pasirodymus, šapiro
grafuotą skilties laikraštėlį, patariama, 
kaip palaikyti skilties vienybę bei skau
tų gerą sugyvenimą. Tai daugiausia skil- 
tininkams skirta knygutė, tačiau ji nau
dinga pasiskaityti ir draugininkams bei 
patiems skautams.

Knygutės dideliu minusu yra skelbi
mai tekste, kurie labai gadina iš turinio 
gautą gerą įspūdį ir toli neestetiški, ma
tyti, kokio nors skauto piešti viršeliai. 
Ukrainiečių kalbą, nors ir nevisai lengva, 
bet gali suprasti visi mokantieji rusiškai.

S.
D. R. A. R i č i n s k i j — Da Častja, 

siavi i svobodi. (Į laimę, garbę ir laisvę). 
Išleido „V o g n i" Lvove, 1930 m. 80, 57 
psl. su iliustracijomis.

Ne tiek skautams, kiek jų tėvams ir 
bendrai visuomenei skirta propagandinė 
brošiūrėlė. Jos turinys anksčiau buvo at
spausdintas viename Ukrainos laikraštyje. 
Autorius įrodo, kad skautystė yra ge
riausias būdas auklėti pavergtosios Uk
rainos jaunimą ir taisyti tautos būdą, ku
ris yra perdaug pasyvus ir per ilgą ver
gavimo laiką įgavo daug vergiškų ypaty
bių. Autoriaus nuomonė skautystė išves 
pavergtą dabar ukrainiečių tautą į laimę, 
garbę ir laisvę! S.

Ž A | D I II AL
Lapių medžioklė.

Šiam žaidimui pasirinkit maždaug 4-6 
kvadratinių kilometrų vietą su kalvomis, 
krūmais ir medžiais. Žaidimo vietos ribos 
turi būti aiškiai nustatytos ir gerai ži
nomos visiems žaidėjams. Žaidžia apie 
20 skautų. Žaidimas užima gan daug lai
ko, pavyzdžiui, stovykloje nuo pusryčių 
iki pietų arba visą popietę.

Taigi stovykloje (sakysim, kad žai
džiama stovykloje) tuoj po vėliavos pa
kėlimo, pasiėmę užkandžio ir nelaukdami 
pusryčių 4 skautai, „lapės”, yra siuač:a- 
mi į žaidimo vietą. Jie gali eiti buriu arba 
paskirai. Jie gali pasislėpti kur tik nori. 
Principialiai jie neturėtų visą žaidimo 
laiką išsėdėti pasislėpę, bet turėtų vaikš
čioti po visą žaidimui paskirtą plotą. 
Kiekviena „lapė” turi už kairiojo ant
pečio užrištą raudoną kaspiną apie 50— 
60 cntmr. ilgio.

Už valandos po „lapių" išėjimo iš
vyksta medžiotojai (jų būna, pav., 16). 
Jie irgi gali eiti arba visi kartu, arba 
paskirai, arba po du, vienu žodžiu, taip 
kaip jie nori. Tačiau žaidimas bus įdo
mesnis jeigu „lapės" vaikščios po vieną, 
o medžiotojai po du. Taip pat, kaip ir 
„lapės", „medžiotojai“ turi ant antpečių 
užrištus kaspinus baltus ar geltonus, kad 
juos būtų lengva atskirti nuo žalumynų 
fono.

„Medžiotojai" turi rasti „lapes“ ir jas 
pagauti. „Lapė“ būna pagauta tik tada, 
kai „medžiotojai“ ją paliečia.

Kaip „lapės" taip ir „medžiotojai" 
šitame žaidime ras daug progų parodyti 
savo sugebėjimus slėptis ir sekti priešą, 
neišduodant savęs. „Lapių medžioklė“ 
būna įdomi ir skautai nepastebėdami 
nuovargio išlaksto daug kilometrų.

Nakties sargyba.
Žaidėjų skaičius: neribotas.
Žaidimo laikas: tamsi naktis.
Viela: geriausia, ganyklos su krūmais 

ir mišku, ar panaš.
Reikalingi įrankiai: žibintuvai.
Tam tikras skautų skaičius (du arba 

daugiau) išvyksta nešdamies lemputes 
nuo dviračių ar elektros lemputes. Jie 
sustoja maždaug 400 metrų nuotolyje 
nuo savo išvykimo vietos — stovyklos. 
Jie yra „sargai”. Jie nuolat lieka savo 
vietoje, tačiau kada nori gali parodyti 
ar paslėpti šviesą.

10 minučių vėliau iš stovyklos išvyksta 
vienas žaidėjas „bėgikas" su uždegtu pa
prastu stovyklos žibintuvu. Jis turi tikslo 
rasti anksčiau išėjusius sargybinius. Jo 
žibintuvas turi nuolat degti.

Už minutės ar dviejų iš stovyklos iš
vyksta ir likusieji skautai. Jų tikslas pa
gauti sargybinius ir „bėgiką" — jie 
„žvalgai“.

Sargybiniai ir bėgikas gali susinešti 
tik šviesa, kalbėtis negali. Sargybiniai 
stengiasi savo šviesa parodyti bėgikui, 
kur jie yra. Jie uždega savo lemputei 
kai mano, kad bėgikas juos mato, tačiau 
sargybiniai turi stengtis likti nepastebėti 
skautų „žvalgų,“ kurie jų ieško.

Kaip tik „bėgikas“ randa sargybinį ir 
jį pasiekią, žaidėjai, kurie buvo sargybi
niais gesina savo lempas ir grįžta atgal 
į stovyklą, stengdamies nebūti kitų skau
tų — žvalgų pagauti.

Bėgikas suradęs visus sargybinius daro 
taip pat.

Nė vienas žvalgų negali pasilikti ar
čiau 100 metrų prie stovyklos; tuo pa
lengvinamas sargybiniams grįžimas.

Iš Baden-Powell‘io žaidimų rinkinio.
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Skautai-tės visame pasaulyje.
Skaičiai.

Pasaulyje yra per 2.000.000 skautų. Jeigu kur nors įvyktų 
visų šių skautų paradas ir jie eitų normaliu žingsniu (4 klm. per 
valandą) po 10 vienoje eilėje su 5 metrų tarpais tarp eilių, pa
radas užimtų 250 valandų laiko. Tai būtų daugiau kaip 10 dienų 
ir 10 naktų. Eisena būtų 1000 kilom, ilgio. Sakykim, kad pasku
tiniajai eilei pasirodė, kad pirmoji eina pergreit. Skautas, nu
siųstas automobiliu pasakyti pirmajai eilei, kad eitų lėčiau, grįž
tų atgal tik po 2 dienų. Jei jo automobilis suvartotų 10 litrų 
benzino šimtui kilometrų, jis būtų suvartojęs 200 litrų. Jeigu 
visi skautai po parado susikabintų rankomis ir padarytų gran
dinę, ji būtų 3000 kilometrų ilgio!

AMERIKOS JUNGT. VALSTYBĖS.
Brolių amerikiečių gedulas.

Nesenai (š. m. gegužės mėn.) Amerikos skautų organiza
cijoje buvo išrinktas naujas pirmininkas p. Mortimer L. Schieff, 
kuris iki šiol buvo organizacijos vicepirmininku. Jis buvo vie
nas pirmųjų Amerikos skautų veikėjų ir daug prisidėjo prie 
organizacijos išsiplėtojimo. 1926 m. jis buvo už didelius nuopel
nus apdovanotas aukščiausiu Amerikos skautų garbės ženklu 
„sidabro bizonu“. 1920 m. p. Schieff buvo Anglijoje su Boy 
Scouts of America delegacija į pirmąją tarptautinę ,,Jamboree“. 
Jis daug kuo prisidėjo prie tarptautinio biuro organizavimo. 
Jis buvo išrinktas Amerikos skautų užsienių dalies vedėju (In
ternational Scout Commissioner). Buvo taip pat tarptautinio 
biuro narys. 1929 m. būdamas tarptautinėje Jamboree Angli
joje, padovanojo per Baden Powell‘į 50.000 dolerių „Tarptau
tiniam skautų susiartinimo fondui“ įsteigti. Tais metais jis buvo 
apdovanotas aukščiausiu Anglijos skautų ordinu „sidabro vilku". 
1931 metų gegužės mėnesį p. Schieff vienbalsiai buvo išrinktas 
organizacijos pirmininku. Jo darbą visi labai vertino. Tačiau, 
likimo ironija, po mėnesio pirmininkavimo, jis staiga miršta (bir
želio mėn. 4 d.). Dievas pašaukė pas save nenuilstamą skautys- 
tės darbininką.

Skaučių nameliai.

Vašingtone Amerikos skautės turi savo namelius „The Na
tional Girl Scout Little House“ iš 7 kambarių. Šiuos namelius 
skautėms padovanojo 1923 metais „General Federation of Wo
men's Clubs".

DIDŽIOJI BRITANIJA.
Vadovų konferencija.

1931 m. vadovų konferencijoje Brightone dalyvavo 750 
skautininkų.

Sugrįžimas,

Š. m. liep. m. 13 d. pasaulio skautų šefas Baden Powell 
ru žmona laimingai sugrįžo namo iš ilgos kelionės į Naująją Ze
landiją, Australiją ir Afriką.

Skautų dienos Nitroje (Slovakija).

Nitros miesto skautai š. m. geg. m. 23, 24 ir 25 dienas pa
skelbė skautiškomis dienomis.

23 d. po piet buvo pastatyta pavyzdinė skautų stovykla. 
Vakare buvo grandiozinis laužas su turtinga skautiška progra
ma. Be to, prie laužo buvo iškilmingas įžodžio davimas.

24 d. iš pat ryto prasidėjo gyvenimas pavyzdinėje stovyk
loje. 9 v. ryto buvo nueita į pamaldas. Po to, skautai tvarkingai 
žygiavo per visą miestą. Prieš piet buvo dar suruošta matinėe 
su įvairia skautiška programa. Po piet sporto aikštėje įvyko 
sporto žaidimai ir lengvosios atletikos pasirodymai. Dalyvavo 
ir skautės.

Šios skautiškos dienos turėjo didelio pasisekimo, jos pri
traukė labai daug publikos.

Kokios didelės reikšmės turėjo skautiškai propagandai, liu
dija ilgi straipsniai visuose vietos laikraščiuose. Skautiškos die
nos davė Nitros skautams ir finansinių įplaukų.

EGIPTAS.
Didelis skaučių sulėkimas.

1931 m. vas. m. 25 d. Kaire įvyko didelis Egipto skaučių 
sulėkimas. Dalyvavo 1200 skaučių bei paukštyčių.

Sulėkimas patraukė daugybę publikos. Egipto karalius 
Fuard'as irgi pagerbė skautes savo atvykimu.

Stadione publikai buvo demonstruojami įvairūs skautiški 
užsiėmimai.

Skautės Egipte nors turi sunkias sąlygas (tur būt, girdė
jote, kad krašto tradicijos moterims duoda labai nedaug sava
rankiškumo), bet jų veikimas gan gerai plečiasi.

HOLANDIJA.

Nauja specialybė.

Holandijos skautės kitų specialybių tarpe įvedė naująją — 
pirmosios pagalbos gyvuliams — specialybę. Į šią specialybę 
egzaminuoja veterinarijos gydytojai.

LATVIJA.
Vadų Gilwell kursai.

Manau, dauguma esat girdėję apie Anglijos skautų vadų 
Gilwell kursus. Mūsų kaimynai latviai pernai panašius kursus 
įsteigė ir Latvijoje. Kursai yra Latvijos skautų organizacijos vy
riausio štabo žinioje. Kursams vadovauja vyr. sktn. Baltpurvinš 
ir sktn. Kletnieks. Kursai yra lyg Anglijos tokių kursų skyrius. 
Programos ir nurodymai gaunami iš Anglijos. Baigimo diplomai 
baigusiems vadams irgi atsiunčiami iš Anglijos.

Darbas kursuose yra suskirstytas maždaug taip:
1) Teoretinė dalis. — Reikia parašyti 3 didelius 

referatus — studijas. Kiekvienas referatas dalijasi į 5 dalis — 
klausimus. Kiekvienam referatui parašyti duodama 2 mėnesiai 
laiko.

2) Praktinė dalis — stovyklavimas per 2 savaites. 
Stovykloje kursantai susiskirsto skiltimis. Skilčiai vadovauja 
paeiliui visi skautai. Maistą pasigamina kiekviena skiltis atskirai.

3) Darbas draugovėje. Šį darbą bent per 4 mė
nesius stebi tuntininkas ir duoda savo, atsiliepimą kursų vado
vybei (prie vyr. sk. štabo). Po to, gali būti suteiktas diplo
mas ir tam tikras kaklaryšis.

Teoretinę kursų dalį iki šiol baigė 15 sk. vadų. Praktinę 
dalį baigė taip pat 15 asmenų. Iš šių, abi dalis ir praktinę ir 
teoretinę baigė tik 8 asmens. Jų tarpe vienas Latvijos lietuvis 
pasktn. Jurgis Stabinis, Rygos lietuvių skautų draugovės drau
gininkas. Diplomo tuo tarpu nieks iš baigusių dar negavo — 
nėra atlikti kai kurie formalumai su Anglija.

Šią vasarą Latvijos Gilwell'io kursų stovyklos nebuvo. Per- 
maža atsirado norinčių. Bus kitą vasarą liepos mėnesį. Latviai 
nori į šiuos savo kursus patraukti ir lietuvių skautų vadų. 
Šiems būsią vertėjų.

Lietuvių skautai Latvijoje.

Latvijoje lietuvių skautų yra dviejuose miestuose — Ry
goje ir Liepojuje. Rygoje yra dvi draugovės: 1 skautų ir 1 
skaučių.

Skautų 64-oje draugovėje (Latvijos centr. organizacijos nu
meracija) yra 46 skautai, iš jų 10 vilkiukų, 10 skautų vyčių, 2 
vadai ir 24 skautai. Vadovauja pskt. Jurgis Stabinis.

Skaučių 27-oje draugovėje yra 10 skaučių. Vadovauja Bro
nė Dabriškaitė.

Liepojuje yra, kaip ir Rygoje, 1 skautų ir 1 skaučių drau
govės. Skautų 112-oje draugovėje yra 7 vilkiukai, 1 sk. vytis ir 
29 skautai. Vadovauja K. Drąsutis.

Skaučių 33-oje dr-vėje, Kiaulinaitės vadovaujamoje dr. yra 
apie 20 skaučių.

Lietuvių skautai Latvijoje yra lietuvių draugijos „Šviesa“ 
palaikomi ir remiami.

Šią vasarą turėjome Palangos stovykloje 28 Latvijos lie
tuvių skautus (10 iš Rygos ir 18 iš Liepojaus).

PRANCŪZIJA.

Skautų stovykla prie tarptautinės kolonialės parodos.

Tur būt girdėjote apie esamą dabar Paryžiuje tarptautinę 
kolonijų parodą, kurią lanko daugybė žmonių iš Prancūzijos ir 
iš užsienių. Skautai uniformoje parodon leidžiami veltui. Ka
dangi į parodą atvyksta daug skautų ne tik iš Prancūzijos, bet 
ir iš kitų kraštų, 3 Prancūzijos skautų organizacijos organizavo 
prie parodos skautų stovyklą, kuri palengvina skautams, atvy
kusioms apžiūrėti parodą, gyvenimą brangiame Paryžiuje. Pa
kviesti į ją atvykti pastovyklauti ir apžiūrėti nepaprastai įdo
mią parodą ir Lietuvos skautai, tačiau dėl lėšų stokos iš Lie
tuvos, rodos, nieks nevažiuoja.
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Idealų keliais.
Mano pirmieji žingsneliai.

(Skiriu skilt. A. Graužimui).
Stovėjau vaikystės kryžkelėj, 

rinkausi kelius keliauti toli... toli... 
O kelių buvo tūkstančiai, bet ku
riuo keliauti, kad pasiekčiau tos 
viliojančios laimės šešėlį — neži
nojau.

Kokius žiedus būčiau skynęs sa
vo jaunystei papuošti — nežinau, 
bet jaučiu, kad Tavo balsas pasie
kė mano širdį ir uždegė karštą 

skautijos meilę ir tuo labiausiai 
džiaugiuos, nes tai buvo kelias, ve
dąs į amžinąją laimę. Vedei mane 
erškėčiais nuklotais keliais, ir aš 
pasiekiau tą, ko troško mano šir
dis, pasiekiau tą laimę. Tuo keliu 
Tavo vedamas pažinau antrąją 
savo motiną — Skautiją. Tik Ji 
mane prikėlė iš miego, uždegė ma
no širdy karštą Dievo ir Tėvynės 
meilę ir aš pradėjau naują gyve
nimą.

Ji mane mokė žengti gyvenimo 
keliais, džiaugtis laimėjimais. Ir 
viską, kas dabar slepiasi mano 
širdy, davė man Skautija.

Jaučiuosi laimingas, stovėdamas 
vaikystės kryžkelėj, sutikęs Tave 
ir supratęs Tavo šaukimą; įstoti į 
bendrą šeimą, susibūrusią po skau
tų vėliava ir ta simboliška trilape 
lelija.

Šventa man toji diena, kada 
įstojau į tą didelę šeimą, susibūru
sią po skautų vėliava, ir šventa 
diena, kada pažinau tą galingą šūkį 
Budėk!

Prisimenu tuos nedrąsius žings
nius žengiant skautišku keliu ir 
tuos Tavo žodžius man tartus apie 
skautiją.

Džiaugiuos, kad Tu buvai toji 
rodyklė, parodžiusi kelią, kuriuo 
žengiant sužinojau daug paslapčių.

Tau lenkiuos ir širdy dėkoju, 
kad buvai pirmoji šviesa!

A. Kavaliukas.

Miniatiūra.
Mano tėvo darže, kertėje prie 

tvoros buvo prikrauta daug akme
nų. Kažin kam jie buvo ten pa
skirti.

Akmuo ant akmens buvo taip 
sunkiai sukrauti, kad vargšei že
mei sunku galėjo būti ir atsidusti. 
Jokios ji negalėjo reikšti gyvybės.

Ir štai, giedrią vasarą, iš po tų 
akmenų, pro plyšius, į dienos švie
są prasimušė augalai — žalia žo
lelė.

Daug kartų gražesnė toji žolė 
atrodė už tą, kuri augo pievoje už 
tvoros. Tos sunkios aplinkybės, 
kuriose ji buvo gimusi, teikė savo 
vaizdu didesnį jai grožį.

Mano gyvenimo lauke taip pat 
kartais akmenis suguldoma. Sun
kiai, nepakeliamai — nebėra jėgų 
iš po jų slėgimo atsikelti.

Bet štai, vieną dieną pro jų ma
žyčius tarpelius išlenda jaunutė, 
eikli žolė ir siekia saulės! Ir ji daug 
kartų gražesnė už tą žolę, kuri 
auga likusiame lauke. Akmenų 
niūrūs, pilkas vaizdas ją padaro 
tauresne ir brangesne. Tokia 
grakšti žolelė siekia saulės...

Svetimtaučio laiškas Lietuvos 
skautams.

,,Sk. A." redakcija gavo širdin
gą skautų instruktoriaus kun. S i 1- 
v i o Don M asante iš Italijos 
laišką Liet, skautams, per savo 
laikraščio skiltis duoda jį paskai
tyti visiems Lietuvos skautams, 
kuriems šis laiškas ir yra skiriamas.

Broliai skautai lietuviai!

Aš didžiuojuos galėdamas pirmą kartą 
vartoti plunksną, kad susibroliaučiau su 
Jumis, Lietuvos skautai, kurie simpati
zuoja visus svetimtaučius, o ypač sim
patizuoja garbingoji Lietuvos praeitis ir 
dar garbingesnė ateitis, kurią Jūs, skau
tai, turite paruošti.

Sveikinu Jus, broliai, ir lenkiuos prieš 
Jūsų garbingus skautų ženklus, kurie 
visad man primena Jūsų skaistumą.

Skautų vadas, pilnas entuziazmo, kurs 
kenčia gilų liūdesį, negalėdamas darbuo
tis skautų eilėse, prisimena kai Katali
kiškoji Italija turėjo jau 50.000 skautų, 
kurie dirbo tiems patiems idealams, ku
riems dirbate ir Jūs broliai, ir matyda
mas Jūsų gražų „Skautų Aidą“ jaučiu 
smarkesnį širdies plakimą, ir, matyda
mas Jūsų puikų veikimą, aš atgimstu iš 
naujo; džiaugiuos Jumis, širdis susijau
dina ir ašaros akyse vilgosi, mano min
tys liejasi su Jumis, aš matau Jumyse 
skauto idealą, aš dėkoju Aukščiausiajam, 
kad Katalikiškoji Lietuva, didvyrių že
mė, turi prieš save puikiausią ateitį, nes 
jaunoji karta, t. y., skautai, yra švelni 
ir skaisti sėkla.

Jūsų brolis ir buvęs vadas vyr. sklt. 
Vladas Ereminas man nušviečia Jūsų 
tvirtumą ir veiklumą ir garbingą Lietuvos 
istoriją. Jo siela skaisti, Jo entuziazmas 
nesulaikomas, Jo sielos tvirtumas mil
žiniškas ir Jo lūpose niekas daugiau ne
skamba, kaip Tėvynė Lietuva, sostinė 
Vilnius ir skautai.

Aš Jį laikau už didvyrį, kurs savo Tė
vynės garbę žino skleisti. Jis didelis pa
triotas ir nesidrovi pasirodyti užsienyj 
ir apie savo Tėvynę suruošti paskaitos; 
bet, kaip sakiau, Jo lūpose visad garbin
gai tariamas žodis skautai, — vertai bu
vo skirtas vadu; ir turi ir dabar vilties 
greit sugrįžti ir vėl su Jumis dirbti. Jo 
Tėvynė didelė, kuriai Dievas davė gra
žią gamtą, ir Jo Tėvynės papuošalas — 
tai Vilnius, nors okupuotas, bet lietuviai 
jaunuoliai žino, kaip atsiimti. Šiandien Jis 
toli nuo Jūsų, bet Jo mintys ir svajonės 
visada šventoje Lietuvos žemėje. Kad 
padarytų daugiau naudos savo Tėvynei, 
Jis darbuojasi iš visų galių, stengiasi 
įsigyti reikalingos kultūros ir mokslo, 
kad taptų Lietuvos apaštalu Dievo tar
nu kunigu. Tam atsiekti įstojo į jaunutę, 
pilną entuziazmo šv. Juozapo vienuoliją, 
įsteigtą vyskupo Juozo Marelio. Ši vie
nuolija turi sau padėjėju, Bendradarbių 
Sąjungą, kuri remia vienuoliją materia
liai. Vienuolija užsiima jaunuolių auklė

Tai mano vilties žolelė, kuri po 
akmenų sunkumu visai nebetikė
tai nubunda ir stiebiasi į malonią 
saulutę.

Tai žolelė, kuri parodo, jog aš 
dar gyvas ir dar mano siekimai 
tebėra gyvi ir pro didžiausią 
sunkumą prasimuša į laisvę ir sie
kia idealų saulės.

Arėjas Vitkauskas.

jimu, kurios metodas beveik skautiškas. 
Ir tikrai draugovė „Vyskupas Marelio“ 
miestui Asti buvo pavyzdys ir papuo
šalas.

Taigi kiekvienas skautas ir neskautas, 
kas tik skaito šį puikų laikraštį, turi at
kreipti dėmesio į šią šv. Juozapo vie
nuoliją, kuri ruošiasi ir Lietuvai, kad 
padėti! vargšams jaunuoliams. Jei kas 
jaustųsi vidujinį šaukimą kilnesniam gy
venimui ir norėtų Tėvynei padėti, te
kreipiąs į šv. Juozapo vienuoliją, kuri 
Lietuvos labui ir lietuviams niekad ne
atsakys. Kiek gero ir kilnaus toje vie
nuolijoje randasi, gali pasakyti Jūsų bro
lis Ereminas, kuris turi laimės būti tos 
vienuolijos nariu.

Taigi darbui ir propagandai! Kas gali 
padeda materialiai arba paragina savo 
artimuosius padėti plėstis tai vienuoli
jai, kad greičiau ir Lietuvoje galėtų dar
buotis.

Nors ir menkas centas, bet mums labai 
bus brangus. Propagandos darbas tai 
apaštalavimo darbas.

Broliai, atidaręs darbo laukus, aš 
linkiu sėkmingo darbo. Jūsų brolis ir 
vadas, vadas Ereminas žino, kaip aš Jus 
myliu ir gerbiu.

Jis yra liudytojas, kad aš gyvenu su 
Jumis mintyse, matydamas visus Jūsų 
entuziazmus, troškimus ir pasiryžimus. 
Džiaugiuos Jūsų darbais.

Broliai skautai Lietuviai!
Sielos skaisčios, pirmyn visada! Ex

celsior! Ženkite pirmyn į puikią ateitį, 
kaip kad žingsniavo Jūsų prabočiai ir 
linksminkite gamtą savo melodingomis 
lietuviškomis ir skautiškomis dainomis.

Būkite pasauliui pavyzdys, padėkite 
jaunuoliams, kurie nuklydo nuo kelio ir 
su laiku gali tapti Tėvynės parazitais. 
Duokite pažinti Dievo ir Tėvynės meilę. 
Jūs skaistūs stovėkite Tėvynės sargyboje.

Jūsų vadai pilni energijos ir Jus veda 
gerais keliais, aš Juos pažįstų iš ,,Sk. A." 
ir iš Eremino ir drąsiai sakau, kad Jūsų 
vadai garbingi žmonės, kad ir pav. Še
fas Tautos Vadas Jo Ekscelencija Res
publikos Prezidentas ponas A. Smetona, 
šefo pavaduotojas dr. Alekna, vyr. šta
bo viršininkas vyr. skn. Šarauskas, Kau
no tuntininkas vyr. skn. Šembergas, Jo 
pavaduotojas kltn. Kviklys ir adjutantas 
paskn. Kizlaitis, o pažįstu labai gerai 
buvusį Šiaulių tunto diktatorių, dabar 
to gražaus ,,Sk. Aid." redaktorių sktn. 
Saulių-Saulaitį, ir daug kitų galėčiau 
priminti, kurie provincijose dirba išsi
juosę, bet ir tuo pasitenkinsiu. Skautai, 
gerbkite Juos ir Jų klausykite!

Aš sveikinu garbingus vadus ir spau
džiu kairę tardamas kilmingą Budėk!

Visagalis Tvėrėjas tepadeda ir te
laimina Jus.
Jūsų brolis skautų vadas instruktorius 

Kunigas Silvio Don Masante.
Asti 3-8-1931.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą. Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 82.

Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.

Perskaityti šie žodžiai: stačiai: 1) vai
sius, 2) žuvis, 3) paukštis.

Gulsčiai: 4) Lietuvos miestas, 5) skys
timas ir 6) paukštis.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 83.

Atsiuntė J. Mamaitis iš Kauno,

■et

Supiaustyti šiuos Gedimino stulpus į 
penkias dalis ir sudėti kvadratą.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 84.
Atsiuntė Petras Švėgždinis.

Šarada.
Esu vieno laiko galas,
Jei skiemenį pirmą brauksi,
Tai baisų žodį gausi.
O dar vieną raidę atmetęs,
Gausi paukštį, kurio dar nesi matęs.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 85.
Atsiuntė E. Treigys iš Vilkaviškio.

Užd, nr. 8b.
Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių. 

Šarada.
Esu mažas vandens plotas, 
Pakraščiuos maurais išklotas, 
O be raidės pirmutinės 
Esu žvėris vandeninis.

Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 76.

Stačiai: 1) Špitzbergenas, 2) baras, 
4) Saima, 6) indas, 7) ausis, 8) kapas, 9) 
ranka, 13) Puida, 14) Amlit. Gulsčiai: 
2) bošas, 3) Sardinija, 5) aviža, 8) karas, 
10) penas, 11) skara, 12) sodas, 13) pasas, 
15) Valančius ir 16) Toska.

Užd. nr. 77.

Sprendimus siųsti tik iki š. m. rugp. 
mėn. 31 d.

J. Klimavičiui. Užskaityta.

Šiaip reikia piauti figūrą, kad gavus 
zuikelio siluetą.

Užd. nr. 78.
Vokietis, vok, ietis.

Užd. nr. 79.

Perskaitę gaunam:
Laisvė, mokslas ir dora tegrožin Lie

tuvą!
Užd. nr. 80.

Elbė — upė Vokietijoj ir sala Vidur
žemio jūroj.

Užd. nr. 81.
Kainas, Kaunas.
Už sprendimus gavo 10 taškų: K. 

Kiaunis, J. Vilčinskas, J. Daniliauskas, V. 
Mačiulaitis, V. Miliūnas, A. Sušinskas, J. 
Klimavičius, A. Labutis, E. Augustaitis, 
K. Grigaitis, J. Noreika, J. Geniušas, J. 
Sakalauskas, V. Valiukas, J. Petraškevi
čius, J. Sakalauskas, A. Kačanauskas, V. 
Šulna.

7 tašk.: S. Čepėnas (Ryga), J. Petraš
kevičius.

ATSAKYMAI.
Visiems. Už šio „Sk. A." nr. teisingai 

išspręstus uždavinius burtų keliu trys 
sprendėjai laimės po vieną knygą. Užda
vinių autoriai už kiekvieną įdėtą uždavi
nį įeina į šį burtą.

• w 
oM 
c

Perskaityti šie žodžiai: gulsčiai: 
1) draugija, 2) ieškojimas, 3) verkiant bė
ga, 4) medis, 5) valgis ir 6) arklio vardas. 
Stačiai: 6) žmogaus vidurių dalis, 7) 
operos dalis, 8) verkiant bėga, 9) kas daž
nai jūrose pasitaiko, 10) kančios priežas
tis ir 11) arklio vardas.

Užd. vert. 3 tašk.
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