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Iš musų gywenimoa
IV.23. šventė Kaune.

Kas metai Lietuvos skautai, kartu su 
viso pasaulio skautais, savo patrono šv. 
Jurgio šventę švenčia atitinkamomis iš
kilmėmis. Ši šventė yra taip pat ir pirmo
ji mūsų pavasario šventė. Labai gražiai 
šią šventę atšventė Kauno rajono tunto 
skautai. Šventės iškilmes pradėjo pamal
domis Įgulos bažnyčioje. Šv. Mišias at
laikė vyriausias kariuomenės kapelionas 
kun. V. Mironas. Po pamaldų jis pasakė 
šv. Jurgio šventei pritaikintą pamokslą.

Pasimeldę, viso apie 900 skautų, su 
savo vadais nužygiavo į husarų maniežą, 
kur 11 vai. 30 min. prasidėjo iškilminga 
sueiga. Čia taip pat atvyko apie 500 
kviestosios visuomenės — skautų bičiu
lių. Atvykęs vyriausias skautininkas pulk.
J. Šarauskas, kitų štabo narių lydimas, 
pasisveikino su skautais. V. s. Šarauskas 
pasakė ta proga kalbą, linkėdamas skau
tams džiaugsmo ir pasisekimo. Skaučių 
vad. ponia S. Čiurlionienė gražia kalba 
pasveikino skautes. Buvo perskaityti Lie
tuvos skautų šefo J. E. Respublikos Pre
zidento įsakymai, kuriais keli svarbūs 
mūsų organizacijos veikėjai pakelti į skau
tininkų laipsnius bei apdovanoti ordinais. 
Vyriausias skautininkas pakeltuosius bei 
apdovanotus dekoravo ir pasveikino. Pa
gerbtiesiems, grįžus prie savo vienetų, 
draugai sukėlė linksmų ovacijų.

Po to, vyr. sktn., vyresniųjų vadų ly
dimas, aplankė išrikiuotus vienetus, ku
rių manieže buvo apie keliasdešimt.

Apie pusę pirmos pas skautus atvyko 
ir patsai Lietuvos skautų šefas J. E. Res
publikos Prezidentas p. A. Smetona. Kar
tu su Respublikos Prezidentu atvyko p. 
Smetonienė, krašto apsaugos ministeris 
pulk. Giedraitis, švietimo ministeris p;
K. Šakenis, p. Šakenienė, Lietuvos skau
tų šefo pavaduotojas skautams remti 
draugijos pirmininkas dr. Alekna, vidaus 
reikalų ministerijos generalinis sekreto
rius pulk. Štencelis ir kavalerijos virši
ninkas pulk. Jackevičius. Didžiuoju saliu
tu sutiko Kauno tunto skautai atvykstantį 
į iškilmes Lietuvos skautų šefą ir aukš
tuosius svečius. Respublikos Preziden
tui nuvykus į specialią garbės tribūną, 
visi skautai, skautės, vilkiukai ir paukš
tytės iš plataus ir ilgo maniežo triukšmin
gai subėgo prie tribūnos. Atidžiai mums 
klausantis, Resp. Prezidentas pasakė gra
žią sveikinimo kalbą. Atsidėkodami už 
gražius, širdingus pamokymus mes pa- 
giedojom „Gyvuok mūsų šefe!“

Visi iškilmėse dalyvavusieji skautinin
kai susirinko prieš aukštųjų svečių tri
būną, pats mūsų Šefas J. E. Respublikos 
Prezidentas įteikė Gedimino Vilko ordi
ną vyriausiam skautininkui pulk. Šaraus- 
kui. Visiems skautininkams ir Šefui su
stojus ratu ir širdingai rankomis susijun
gus, naujai pakelti į skautininkų laips
nius davė skautininkų įžodį.

Prasidėjo kita šventės iškilmių dalis, 
skautų išpildoma. Paukštytės, nepapras
tai gražią, tam tyčia parašytą, dainą dai
nuodamos, įteikė Respublikos Preziden
tui ir kitiems aukštiesiems svečiams pir
mųjų pavasario gėlių — žibučių.

Paskui kiekviena draugovė pasirodė, 
ką mokanti, ką sugebanti. Tai buvo la

bai įvairi iškilmių dalis, nes kiekviena 
draugovė rodė vis ką nors naujo. Ypač 
visiems patiko sąmojingas skautų jumo
ras, kai kurie sporto numeriai. Įdomios 
buvo rungtynės, kas greičiausiai iškeps 
kiaušinienę. Pirmas greičiausiai iškepęs 
turėjo progos ja pavaišinti Respublikos 
Prezidentą. Paskui visos draugovės, Kau
no tuntininko vyr. skautininko maj. Šen- 
bergo vadovaujamos, iškilmių maršu pra
žygiavo pro aukštųjų svečių tribūną. Ne
paprastomis ovacijomis išlydėtas Res
publikos Prezidentas ir aukštieji sve
čiai apleido šias iškilmes, kupini gra
žiausių įspūdžių.

Tokios įspūdingos šventės Kauno 
skautai niekad nėra turėję. Laikinosios 
sostinės skautai-ės smarkiais žingsniais 
tobulinasi. Pažymėtina, kad beveik visi 
skautai buvo uniformuoti. Svarbu, kad 
prie daugelio vienetų vadais stovi suaugę 
ir turį gyvenimo prityrimo žmonės.

Ak.
Skautai kaime.

Alionys. (Širvintų valse.). Š. m. sau
sio m. skauto J. Lebionkos ir mokyt. Lu- 
kaševičiaus pastangomis Alionių pr. mo
kykloj įkurta skautų dr-vė. Dr-vė pasi
vadino „Gedimino pilies“ vardu. Skautų- 
čių yra per 20. Kelmo s.ūnus.

Pirmieji žingsniai.
Raseiniai — Paverkšniai. Š. m. 17 d. 

buvo Ž. Ū. M-los Dr. J. Basanavičiaus 
d-vės pirmoji skautų ir sk-čių sueiga. 
Sueigoje buvo mūsų tuntininkas p. Rad
vila ir keletas svečių. P. Sodaitis laikė 
paskaitėlę apie mūsų dr-vės šefą J, Ba
sanavičių, už ką mes sušukome jo garbei 
tris kartus skautišką valio. Taipogi buvo 
sušuktas tris kart galingas valio už mūsų 
garbės sk-tą J. Basanavičių. Sueigos 
programa buvo įvairi ir įdomi. ,

Gaila tiktai, kad skautai, o ypač skau
tės, kažko labai nedrąsūs.

Mat, pirma sueiga. Bet su laiku, tas 
nedrąsumas praeis. Skautai dabar žada 
neužilgo suruošti vakarą. Mieli broliai, 
dirbkime su pasiryžimu ir tvirtu nusi
statymu, o po kurio laiko pasidžiaugsime 
savo darbu. Turime padėkoti skaučių 
globėjai mokyt, p. Katkaitei už rūpinimąsi 
ir padėjimą suruošti sueigą.

Draugovės štabas.
Iš Zarasų skautų gyvenimo.

— Nesenai I-je L. K. Vytenio dr-vėje 
pasibaigė konkursas skilčių pirmenybėms. 
Laimėjo visai jaunutė Balandžių skiltis, 
vadovaujama psklt. P. Vaitonio. Antrą 
vietą gavo — žirgų, trečią — Sakalų ir 
paskutinę — Lapinų. Pasirodo, kad ba
landis apsukresnis paukštelis ir už gu
dragalvį lapiną, žirgą ir sakalą.

— Zarasų skautai balandžio 22 d. (ar 
ne vėlokai? Red.) suruošė paukščių šven
tę. Tą dieną įkėlė dar iš anksto padary
tus svečiams — varnėnams inkilus. Paukš
čių šventę Zarasų skautai ruošia kasmet. 
Tą pačią dieną Zarasų skautai aktyviai 
darbavosi su kitais moksleiviais puošda
mi mokyklos rajoną ir sodindami mede
lius.

— Balandžio 23 d., šv. Jurgio dieną, 
Zarasų skautai-ės padarė pirmą pavasa
rio iškylą. Iškylai vieta buvo parinkta

Skau išką reikmenų tiekimo skyriuje
Jau galima gauti:
1) skautišką vaistinėlę už 5 litus 

(be vaistų);
2) vilnonių kojinių po 4 lit .
3) bovelnines kojines po 3,50 lit.;
4) valiūkių po 4 ilt.
Greitai bus galima gauti palapi

nių, skautiškų antklodžių ir gatavų 
uniformų.

Kreiptis: KAUNAS, NEPRI
KLAUSOMYBĖS A. 4. Tel. 40-71.

PRANEŠIMAS.
Skautai, norį įsigyti Petro Ba

bicko knygą „Gintaro Krantas", 
gali gauti „Skautų Aido" admi
nistracijoj už 6 litus.

Šiaip knygos kaina 8 lit.

kuopuikiausia. Žaista sekimas pėdomis, 
vėliavos vogimas ir kiti skautiški žaidi
mai. Iškylautojus aplankė brangūs sve
čiai: Zarasų skautų globėjas mokyt, p. 
K. Vitkus, mok. p. P. Šolys ir buv. Vy
tenio dr-vės dr-kas (dabar abiturientas) 
vyr. sklt. L. Musteikis. Čia porą žodžių 
tarė skautų globėjas p. Vitkus, sveikin
damas šv. Jurgio dienos proga ir linkė
damas būti drausmingais, aktyviais moks
leiviais ir skautais.

— Balandžio 24 d. buvo Zarasų skau
tų pirmosios pagalbos ir sanitarijos kur
sų egzaminai — išleistuvės. Egzaminus 
išlaikė visi, kurie buvo prie jų prileisti.

Skautai labai dėkingi gerb. felč. Ma
culevičiui už suteiktas žinias.

Korespondentas. 
Šventė Šiauliuose.

Šeštadienį, IV.23, išvakarėse 20 v. 
įvyko pirmoji šventės sueiga mot. gimn. 
salėje. Dalyvavo apie 180 vilkiukų — 
paukštyčių, apie tiek pat tėvų ir kit. 
svečių. Skautų įžodį davė p. E. Klupšienė, 
p. Rudienė, mok. Kairys ir Įeit. Vereške- 
vičius. Tai labai įspūdingas momentas 
— juk tokia rimta pajėga pasipildo mū
sų organizacija. Visi 4 davusieji įžodį yra 
aktyvūs skautiško veikimo darbininkai. 
Tuoj vėl su įvairiomis ceremonijomis da
vė įžodį apie 40 vilk.—paukšt. Po labai 
iškilmingos dalies, patys mažieji atliko 
įvairių programos dalykų.

24 d. iš ryto visi skautai organizuotai 
dalyvavo pamaldose, iš čia su vėliavo
mis skautai, svečiai ir orkestras nuvyko 
į kapines uždėti vainiką ant žuvusiųjų 
karių paminklo. Prie paminklo kalbėjo 
tunt, Ubeika, kariuomenės atstovas ma
jor. Namajuška ir psktn. Majauskas. Vai
niką uždėjo tunt. ir p. Klupšienė. Pasi
meldę ir pagerbę žuvusius dėl tėvynės, 
visi .orkestro lydimi perėjo miestą ir grį
žo į vyr. gimnaziją,

17 v. m. gimn. iškilminga visų skautų- 
čių ir svečių sueiga. Įsakymai, įžodis, pa
aukštinimai, sveikinimai, nuotaiką ke
liančios kalbos... Na, o po to — žavingi 
skaučių ir skautų pasirodymai. Čia' buvo 
ko pažiūrėti ir pasidžiaugti. Gi visas 
šventės iškilmes baigėme ne tik saldžia 
arbatėle, bet ir puikia nuotaika!

Alio, ir pamiršau pranešti jums, kad 
iš Radviliškio (apie 20 klm.) 5 vilkiukai 
pėsti į mūsų šventę atėjo. Tai vyrai su 
charakteriu. Br.

Viršelyje Petro Babicko foto.

----------------------- —__________________________________________
• „Skautų A i d a s“ iliustruota

Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams 6 litai, pnsei met, — 3 lit 50 et. 

ir paskiras numeris — 30 centą.

s Lietuvos jaunimo laikraitis.
— Redakcinė komisija — sktn. Ant. Siūlaitis, sktn. Vyt 

Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. Mantvila, vyr. skitu. 
H. Rudzinskas.

— Nesunaudotą rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimą 
turinį neatsako.

Red. ir adm. adresas: Kaušai Nepriklausomy
bės a. 4, tek 40-71.
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TTlo tinai.
(Oš „oJIegcįjtančių dienų “).

Su šypsena lūpose, su meile šir
dyje atklydau šiandien, brangioji 
motina, į tavo pakrypusią lūšnelę.

Atėjau padėkoti tau už duotą 
man gyvybę, už iškentėtus skaus
mus.

Bučiuoju tavo senatvės pagriaužtą, 
sudžiūvusią ranką. Toji ranka 
šimtus kartų glostė mano plaukus, 
šimtus kartų laimino mane šventuoju 
kryžium išvykstantį į kelionę.

Nuo senatvės išblyškusios tavo 
mėlynos akys, o kokios giedrios 
jos buvo tada, kada aš kūdikiu 
buvau, kada nuo mano skardaus 
juoko virpėdavo pajuodusios lūš
nelės sienos. Tavo akys saugodavo 
mane kiekviename žingsnyje. Jos 
buvo budresnės už budriausius ka-’ 
ralių sargus. Kiek iš tų meile žibu
riuojančių akių ištekėjo ašarų, kiek 
tamsių naktų jos neužsimerkė 
saldžiam poilsiui. Visi tai padaryta 
dėl manęs, dėl mano laimingo 
rytojaus.

Šiandien vėl glaudi tu mane tik 
ką atvykusį prie savęs ir su ašarom 
akyse džiaugiesi, kad aš tave ap
lankiau saulėtą gegužės rytmetį ir 
atnešiau tau mažytę dovanėlę

Tu išėjai iš pirkutės paieškoti 
man užsilikusių iš po žiemos ska
nių obuolaičių. Tu jais vaišini 
visus atėjusius pas tave svečius. 
Aš tuo metu žiūriu į tavo lūšnelės 
lange žydintį radastą ir mąstau: 
yra šimtai jaunuolių, kuriuos varžo 
kalėjimo sienos, šimtai klaidžioja 
niūriuose patamsiuose, netekę 
skaistaus jaunystės žydėjimo Juk 
ir tie nelaimingieji turi motinas, 
kurios gal ir rytmečiais ir vakarais 
nenustoja verkusios dėl to, kad jų 
sūnūs ar dukterys nuėjo slydžiais 
keliais. Jos sunykusios laukia 

palaimos, laukia laimingų dienų, 
bet veltui... retas grįžta jų pa
guosti, suraminti, retas išgirsta ne
laimingų motinų raudas. Yra šimtai 
nelaimingų vaikų, našlaičių, kurių 
kūdikystės dienas lydi juodas vargas. 
Jiems niekada neteka saulė, nieka
da ties jų galvomis nenurausta 
džiaugsmu raudoni saulėleidžiai. Jų 
gyvenimas—ašaromis laistytas erš 
kėčio žiedas. Jie nelaimingi, nes 
jų motinos peranksti išėjo iš šio 
pasaulio, o jie paliko vieni, kaip 
smūtkeliai vargo kryžkelėse.

Praslenka laimingoji diena vie- 
šėjant motinos lūšnelėj, vėl sakau 
sudiev, vėl ašaros vilgo mano 
plaukus.

Pavakary sugrįžtu į miestą. Einu 
pavasariu kvepiančia gatve. Kapi
nių medžiuose rauda vėjas. Ant 
kai kurių kapų mirksi žvakės. Tai 
motinų kapai, juos nušvietė dėkingi 
vaikai. Suėjo jie čia skausmo ir 
liūdnumo vedami Suėjo pasiguosti 
nors drėgno kapo žeme, kuri laiko 
prislėgusi mylimus ir brangius kū
nus. Sis vakaras nuo ašarų rasotas. 
Motinų kapai gėlėmis papuošti ir 
ašaromis suvilgyti. Nauja mintis 
užklysta sielon: kiek yra motiną 
kapų, kurių nieks neatsimena? Sun
ku spėti, bet jų labai daug yra Jie 
užmiršti, o gal jau nebėr žmonių, 
kurie juos atsimintų, gal jau ir jie 
išėjo iš šios žemės vieškelių pro 
nesugrįžtamus vartus. Sustoju ties 
mėlynu kryžium, sukalbu maldelę 
Viešpačiui už mirusias motinas, 
kurių nieks neatmena ir be žodžių, 
be linksmos šypsenos grįžtu namo.

Nieko nėr gražesnio pasauly, 
kaip senutės motinos veidas, išva-. 
gotas gyvenimo skausmų kuriuos

Motinai.

Mane mažytį močia supo, 
Lopšinę traukdama liūdnai, 
Ir meilūs žodžiai iš jos lūpų 
Dar skamba sieloj ir nūnai.

Menu, kaip tankiai glamonėjo, 
Tvirtai priglaudus prie širdies. 
Many gražiausius norus sėjo 
Vis kupina šviesios vilties.

Mane ji mokė pirmutinė,
Ant rankų imdama baltų, 
Mylėti Dievą ir Tėvynę 
Ir dar vertybių daug aukštų.

Klausiau jos pasakų saulėtų, 
Nors daug gal ko nesupratau, 
Bet šiandie jos keliais pradėtais 
Aš rūmus ateičiai statau.

Ir drąsiai žengdamas į rytojų, 
Karti dalia man ar saldi, 
Visuomet jai slapčia nešioju 
Karščiausią padėką širdy.

Jinai mane mažytį supo, 
Lopšinę traukdama liūdnai 
Ir meilūs žodžiai iš jos lūpų 
mane palydi amžinai.

M. V-as.

iškentėjo dėl to, kad mylėjo savo 
vaikus.

Nėr gražesnio pasauly paminklo 
už paprastą, apžėlusį kapą, kuris 
supiltas palydint į amžinybę daug 
kentėjusią?g)et dar daugiau mylėju
sią savo vaikus motiną!

Mt. Martinaitis-Ilgesys.
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Koks yra
VII.

SKAUTAS PAKLUSNUS SAVO TĖ
VAMS IR VYRESNYBEI.

Atsimenu, prieš kelius metus mačiau 
didelio tuščio lauko kampe didelį lėktu
vų angarą. Viduje inžinieriai ir mechani
kai jau per ilgas dienas dirba, statydami 
naują lėktuvo modelį.

Tai turėjo būti paskutinis technikos 
žodis. Lėktuvas turėjo skraidyti geriau, 
ilgiau ir aukščiau negu visi iki tol su- 
konstruktuoti lėktuvai.

Mėginimo dieną susirinko daug žmo
nių. Visi apylinkės gyventojai buvo čia. 
Didelė minia nekantraudama laukė lėk
tuvo pasikėlimo. Jo konstruktorius publi
kos ovacijų palydimas atsisėdo prie vairo.

Lėktuvas tikrai atsižymėjo, bet tik 
vieną prasme — jis nepakilo. Jis atrodė 
visai tobulas, bet viena kokia tai maža 
dalelė neveikė taip, kaip kad buvo ma
nyta. Dėl jos kaltės neveikė ir kitos.

Aš dar atsimenu, jog sykį per sporto 
šventę žiūrėjau į virvės traukimą. Publi
koje tuo beveik nieks nesiįdomavo, nes 
viena komanda buvo iš daug didesnių 
bei sunkesnių vyrų negu kita. Visi buvo 
tikri kas nugalės ir todėl didelė publikos 
dalis per šį programos numerį nuėjo į 
bufetą. Tačiau įvyko nelauktas dalykas. 
Smulkesnių ir lengvesnių vyrų komanda 
laimėjo. Jos nariai nors ir nebuvo taip 
stiprūs kaip kad kitos, bet jie išpildė 
kiekvieno laimėjimo didžiausią sąlygą — 
jie traukė visi kartu. To nedarė kita ko
manda.

Ne taip seniai buvau Londono prie
miesčio skautų sporto šventėje. Joje tu
rėjo rungtis 30 skautų draugovių, kurių 
29 buvo susitvarkusios ir turinčios tikros 
sportiškai skautiškos nuotaikos.

Šventė visiškai nepasisekė. Aš niekad, 
nuo pat to laiko, kai daviau įžodį, nesu 
matęs sueigos, kuri paliktų taip blogo 
įspūdžio.

Priežastis, kad 29 draugovės buvo 
puikios, bet su trisdešimtąja buvo kitaip. 
Tai buvo draugovė, kuri sugadino visą 
šventę.

Septintas skautų įstatas sako, kad 
skautas yra paklusnus savo tėvams ir 
vyresnybei.

Baden-Powellis, Didysis Vadas, pri
duria: „skautas gaudamas įsakymą, kuris 
jam nepatinka, privalo elgtis kaip karei
vis ar jūrininkas. Jis privalo įsakymą 
vykdyti, nes tai jo pareiga. Atlikęs savo 
pareigą, jis galėtų ir padiskutuoti, bet iš 
pradžių jam reikia, nerodant mažiausio

skautas?
nepasitenkinimo, įvykdyti įsakymą. Tai 
vadinasi disciplina“.

Skautas nieko nedaro nežinodamas 
tikslo. Taigi ir tau reikia žinoti, kodėl 
privalai ištikimai laikytis skautų septin
to įstato.

Skautas vykdo savo draugininko įsa
kymus, nes kitaip negalėtų veikti jo drau
govė. Taip pat jis klauso skiltininko įsa
kymų, norėdamas, kad skiltis gerai veik
tų. Skautas yra paklusnus savo tėvams, 
kad viskas gerai klotus namuose. Taip 
pat jis klauso visų viršininkų įsakymų. 
Jei skautas nepaklausytų savo tėvų įsa
kymo, jo namai būtų panašūs į lėktuvą, 
apie kurį kalbėjau — jie būtų netvarkoje.

Skautystė panaši į virvės traukimą. 
Pasaulyje yra tipų, kurie neturi skautiš
kos dvasios, tačiau kartais jie būna stip
rūs vyrukai. Jie laiko vieną virvės galą. 
Tu su savo skilties ir draugovės drau
gais skautais turi kitą virvės galą ir jūs, 
skautai, niekad nenugalėsite anų tipų, jei 
netrauksite sutartinai visi kartu.

Įsižiūrėkit į namų statybą. Pamatysit 
darbininką, kuris dirba sienoje iš gatvės, 
kitą, kuris triūsinėja namų užpakalyje 
Matysit kelius ar keliasdešimt žmonių, 
kurie dirba čia ir ten. Atrodo, kad jie 
dirba visai nepriklausomai vieni nuo 
kitų.

Bet jei pasiteirausite, žinosite, kad jie 
dirba visi kartu, nes visi jie gauna įsa
kymų ir nurodymų iš vieno, kuris prižiūri 
visą darbą. Tas paskutinis irgi negalėtų 
atlikti savo uždavinio, jei tiksliai nepri
silaikytų visų išmierų, nurodytų archi- 
tektoriaus smulkiame plane.

Visada reikia, kad kas nors būtų vir
šūnėje ir vadovautų. Visi kiti privalo bū
ti pasiruošę vykdyti jo įsakymus. Be to 
niekad nieks nepastatytų nei didelių na
mų, nei lėktuvų, nei išplėtotų skautų ju
dėjimą, nei sudarytų jūrų skiltis ar drau
goves.

Visas pasisekęs darbas įvyksta šiaip: 
yra kas nors, kuris vadovauja, kiti yra 
pasiruošę klausyti. Tai vienintelis būdas 
ką nors pasiekti. Būti paklusniam, tai 
svarbiausia visų žaidimų taisyklė ir ją 
reikia pirmiausia išmokti. Vėliau tu pats 
būsi komandos vadas ir atliksi savo pa
reigą tuo geriau, kuo geriau prisilaikyda
vai šios taisyklės būdamas jaunas. Sako
ma, kad nieks negali įsakyti, nemokėda
mas klausyti. Jei tu neįprasi būti pa
klusnus savo viršininkams, tu negalėsi 
tiems, kurie privalėtų tavęs klausyti, 
duoti teisingų ir aiškių įsakymų.

Ilgai stovyklausime ir daug
KELIAUSIME.

Pageidaujama, kad kuo didesnis skau
tų ir skaučių skaičius šią vasarą stovyk
lautų. Tuntai turi suruošti bent po vieną 
savo stovyklą. Labai gera, kad įvyktų tik 
draugovių stovyklos ir jose dalyvautų vi
si dr-vės skautai.

Mokytojams stovykla ruošiama prie 
Kauno liep. m. 4 — 14 d. d. Ten pat sto
vyklautų ir Estijon vyksianti draugovė.

Yra davinių (ir dar didesnių pagei
davimų), kad šią vasarą skautai-ės la
biau pažintų mūsų kraštą ir todėl dau
giau keliautų, važiuotų, plauktų ir t. t.

Lordas R. Baden-Powellis į Lietuvą 
atvyks rugpiūčio m. 14 d. ir išvyks t. m. 
16 d. Greičiausia iš Lenkijos, per Vokie
tiją, pro Tilžę jis atvyks tiesiog į Pa
langą, kur tada ten reziduos P. Resp. 
Prezidentas. Tokiu atveju B. P. Kaune 
nebūtų ir pro jį nepravažiuotų. Supran
tama, kad kiekvienas skautas-ė norėtų 
pamatyti tą svarbų asmenį. Kas neno
rės? Mūsų vadovybė tą jaučia. Todėl no
ri duoti progos tvarkingiems skautams- 
ėms pamatyti B.-Powellius. Numatoma 
Palangoj tada padaryti dideli skautų ir 
skaučių sulėkimą.

Norėdamas būti ištikimas septintam 
skautų įstatui, skautas visada privalo 
budėti. Aš pasakysiu, kad dešimts mūsų 
įstatų yra Didžiojo Vado įsakymai: Bū
kim vasada pasiruošę juos vykdyti.

Vos tik davėme įžodį, tuoj turime tai
kintis su savo priešais, kad taptumėm iš
tikimi ketvirtam savo įstatui. Taip pa L 
reikia specializuotis pirmuoje pagalboje, 
norint klausyti trečiojo įstato. Tu matai, 
kad skautas turi be įvairių kasdieninių 
įsakymų dar nuolatinių skautų įsakymų 
— būti ištikimu savo įžodžiui ir skautų 
įstatams.

Baigdamas paminėsiu dar vieną daly
ką: jei gauni nemalonų įsakymą, tu ji 
vykdai, apie tai jau žinai. Jei gauni įsa
kymą, kuris atrodo tau kvailas ir bepras
miškas, tu jį irgi vykdai, apie tai irgi ži
nai. Bet, įsivaizduok, kad vieną gražią 
dieną gauni įsakymą padaryti ką nors, 
ką žinai esant bloga? Turiu vilties, kad 
panašiai tau niekad neatsitiks, bet vis 
dėlto, ką padarytum, jei atsitiktų? Ta
da pasakyk sau, kad tai, gal būti, tavo 
gyvenimo sunkiausias momentas, bet atsi
mink, kad pirmiausia esi pasižadėjęs tar
nauti Dievui.

Taigi, jei du įsakymai prieštarauja, tu 
klausysi Dievo ir neklausysi žmonių.

Budėk!
Iš Roland Philipp s‘o.

Vaizdeliai iš šv. Jurgio dienos iškilmių Kaune.
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Majoras vyr. sktn. A. Valusis 

Anglijon.
gražiai atliktą diplomą. Pristačius 
J. E. Respublikos Prezidentui ir 
Užsienių Reik. M-riui jau ant- ai 
baigiantis diplomas buvo man pa
tikėtas. Drauge su diplomu mūsų 
Prezidentas ir Šefas pavedė man 
nuvežti savo laišką Lordui Baden- 
Poweliui.

Mūsų Vyriausias Skautininkas, 
visur ir viskuo rūpindamasis, įpa
reigojo man įvairių reikalų. Ga
vau Lelijos ordinus su diplomais, 
kelis komplektus „Skautų Aido“, 
gražiai įrištus į tautinių raštų au
deklus. Skaučių skyrius parinko 
gražių gintarų eilę Lady Baden- 
Powell įteikti. Smagu buvo visą 
tai vežti, ypač gražių linkėjimų 
gaudamas ir įvairių reikalų įgalio
jamas. 14 v. 30 m. Vyriausiojo 
Skautų Štabo narių ir artimųjų 
maloniai palydimas atsisveikinu su. 
Kaunu. Bet mūsų Vyriausias Skau-

Iš kelionės
Š. m. vasario m. 22 d. Skautijos 

Kūlėjui Lordui Baden-Powelliui 
sukako 75 m. amžiaus. Lietuvos 
Respublikos Prezidentas ir Skautų 
Šefas tąja proga apdovanojo jį 
1-ojo laipsnio D. L. K. Gedim'no 
ordinu. Tą pat dieną Šefo pavaduo
tojas J. Alekna telegrafu, sveikin
damas Pasaulio Skautų Šefą, pra
nešė, kad jam yra suteiktas Gedi
mino ordinas.

Skautų vadovybės buvo nu
spręsta vežti tąjį ordiną Baden-Po
welliui per Lietuvos skautų atsto
vą. Jo tolimesnė pareiga buvo da
lyvauti įteikimo iškilmėse ir svei
kinti Lietuvos skautų vardu.

Ši garbinga pareiga buvo paves
ta man atlikti, gavus Krašto Ap
saugos ir Švietimo Ministerių su
tikimą. Lietuvos Ministerio Angli
joje tarpininkavimu, diena įteiki
mui buvo skirta balandžio 13. Tą
ja proga buvo nuspręsta įteikti 
Lelijos ordinus tarptautinio skau
tų biuro direktoriui p, H. Marti- 
n'ui ir brigados generolui A. Bur- 
t‘ui, kurie turi daug prielankumo 
Lietuvos skautams ir Lietuvai.

Reikėjo parūpinti diplomus Lor
dui Baden-Powelliui ir kitiems, be 
to, parinkti kai ką atminčiai nuo 
Lietuvos skautų. Bal. m. 6 d. jau

Brigados gen. Alfred Burt žymus angly 
skautų veikėjas ir Lietuvos skautų draugas.

Žemiau: jo linkėjimai Lietuvos skautams.

Baden-Powellis savo darbo kabinete.

buvo laikas išvažiuoti. Bet dieną 
prieš tai paaiškėjo, jog diplomas 
Lordui B. P. dėl spausdinimo su
dėtingumo be poros savaičių nebus 
paruoštas. Labai nesmagu ir ne
tvarkinga teikti ordiną be diplo
mo, ypač skautų atstovui iš Lietu
vos tam tyčia atvažiuojant ir dar 
po pusantro mėnesio nuo apdova
nojimo dienos. Šiąją padėtį išgelbė
jo dailinink. Burba, kuris, nors ne
galuodamas ir kiaurą naktį dirbda
mas, prieš dvyliktą jau patiekė 

tininkas ir Užs. Reik. M-jos p. Va
nagas neapleidžia manęs net ligi 
Virbalio, maloniai padėdami pa
skubom Kaune gautąją medžiagą 
sutvarkyti ir paskutinių nurodymų 
duoti.

Eitkūnai. Prūsų Vokietija. Ke’ei- 
vis junta vokiečio susirūpinimą, 
sunkumus. Berlyno st. pravažiuo
jant matytis tolimuose bokštuo
se, tiltuose milžiniškos marškonės 
su ,,hur Hindenburg!“. Berlyne 
nelaukiu tiesioginio traukinio. 

Vykstu pirmuoju rytiniu, kad dar 
su saule pasiekus nepažįstamos 
Holandijos žemę. Pavakary pasie
kėm Holandiją. Naudojuos proga 
įsižiūrėti. Nedideli, gražūs, šviesių 
varsų ir raudonų čerpių nameliai. 
Namai, tvoros ir kiti pastatai daž
niausiai aliejiniais dažais dažyti. 
Abipus namelių dailūs, jaukūs, 
darželiai su jau kerpama žole. 
Švara ypatinga. Pravažiuojant kai 
kur pastebėjau kopėčioms palypė
jusias moteris savo namelių švie
sias sienas plaunant ir šveičiant. 
Ir anot bendrakeleivio, taip plau
nama nemažiau vieną kartą į sa
vaitę. Darbšti, rami, sveika tauta. 
Sportas irgi, matyt, plačiai prigi
jęs: tolimesniam nuo miestų kaime
lyje pastebėjau didoką, gražiai ža
liai dažytą, dengtą jojyklą, kuri, 
anot mano simpatiško bendrake
leivio, Holandų inžinierio, yra ski
riama kaimiečiams — ūkininkams 
savo arkliais rungtyniauti. Toliau 
mačiau ištisus plotus iš jūros atim
tos žemės: smiltynai mišku želdo- 
mi, kitur pievom, sodais naudoja
ma — .apvedant pilnavandeniais 
grioviais, kurie vietomis sutvirtinti 
pylimais ir juose vanduo aukščiau 
pačios dirbamos dirvos. Bendrai,
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didesnioji Holandijos dalis, perka
sais ir grioviais taip išraižyta, jog 
traukiniui lekiant gauni įspūdžio 
milžiniškos šachmatų lentos.

Utrechtas. Rotterdamas. Jų apy
linkės — perkasai ir šiltadaržių, 
gėlėms ir vaisiams, salos. Jų stiklo 
stogai žaibuoja leidžiančios saulės 
atspindžiuose,

Pasiekus Hock Van Hobnd 
uostą, juntama audra, kuri ,,Pra- 
gue'os“ laivo jūrininkus verčia rai
šioti ir tvirtinti paslankesnį laivo 
inventorių. 24 v. laivas atsipalai
duoja nuo kranto. Pasigrožėjus 
uosto ir Holandijos pakraščių švy
turiais nuteistame tamsybėn, 
grumtynėms su siaubinga jūra. Šios 
kovos prisiminimai gan įspūdingi. 
Bangos neilgai leido naudotis šio 
nemažo laivo pakiliausiu tilteliu, 
bet ir jo gražius salionus radau 
ištuštėjusius. Ir tik Britų saloms 
priartėjus audra nurimo. Keleiviai 
atsigavo ir 6 vai. r. pasiekę Har- 
wich'o uostą linksmai sėdo į trau
kinį. 8-iom, Anglijos laiku, atva
žiavom Londonan, Liverpool'© sto
tim

Stotyje Lietuvos skautų atstovas 
susilaukia nemažos garbės: jį pa
sitinka D. Britanijos v. skautų šta
bo atstovas generolos A. Burt'as, 
pasiuntinybės pirmasis sekretorius 
p. Kajeckas ir Lietuvos atsargos 
karininkas p. Brazdžionis, kuris 
nuolat gyvena Londone. Pasipaži
nus, pasikeitus sveikinimais ir pir
mais įspūdžiais gen. Burt'as už
kvietė tryliktai valandai lunche'ui 
drauge su mūsų ministeriu p Sidzi
kausku. Apsistojus greta pasiunti
nybės „Regina“ viešbutyje ir pri
sistačius Lietuvos ministeriui bu
vo aptarta šio laikotarpio progra
ma. Susižinota dėl atsilankymo į 
Foreighn—office, nes D. Br. char
ge d' affaires Kaune p. T. H. Pres- 
ton'o pasirūpinimu ten jau laukia
ma.

Anglai savotiški žmonės. Jie 
pradeda darbą 10 v., baigia 18 v., 
o įstaigose priima tarp 11—12 v. 
ar tarp 16—17 v. Anglui rytą ne
pasportuoti, tai lygiai būtų, lyg 

mums nenusiprausti ir nenusiskųs- 
ti. Po to jam būtinas dušas, atidus 
tualetas ir stiprus breakfeast'as. 
Taigi iki 10 vai. nieko nenuveiksi, 
o 13—15 vai. lunche'o laikas.

Tad 13 vai. vykstam su p. Sidzi
kausku kavalerijos kluban, miri
mam lunche'ui. Generolas Burt'as, 
mat, visos savo karo tarnybos bė
gyje yra kavalerijoje tarnavęs ir 
todėl šis klubas yra jo mėgiamiau
sia vieta. Čia supažindina jis mus 
su jo draugais holandais, kurių vie
nas yra Už. R. M-jos direktorius 
Hagoje ir tarptautiniame teisme 

turįs svarbių pareigų. Gražios pa
talpos. Ištaigingumas ir tradicijos. 
D. Britanijos maršalų portretai. 
Stebėtina, daugumoje tai raitinin
kų tarnybos karininkai, ypač di
džiojo karo vyriausieji vadai. Daug 
labai vertingų, simboliškų, pasiau
kojimą žadinančių paveikslų ir 
skulptūrų. Tikras meno muziejus.

Lunche'as su įdomiomis kalbo
mis ir linksmu anglišku jumoru. 
Holandų direktorius kviečia Lie
tuvos skautų atstovą atlankyti 
Hagą ir drauge Holandijos skautus, 
kurių vadus jis gerai pažįsta.
Jau 15 vai. 30 m., laikas Užs. R. 
M-jon. Pasiuntinybės sekretoriaus 
palydimas prisistatau direktoriui 
p. Collier. Jis, matyt, p. T. H.

Hubert Martin, 
Tarptautinio skautų biuro direktorius.

Prestono įspėtas, pasiūlo progra
mą Anglų kariuomenės dalims 
atlankyti. Laikas suvaržo m?.ne 
priimti skirti ne daugiau dviejų 
dienų kariuomenės lankymui. Čia 
pat pažymima, kad šiems vizitams 
galiu naudotis savąja kariškąja 
uniforma, taigi teikiama nemažos 
išimties. Nors kelionei apsikrauda
mas, bet nesigailiu ją atsivežęs.

Likusias valandas lankiau skau
tiškų reikmenų magaziną ir šiaip 
privačius asmenis.

įJandžio 9 d., dar Kaune bū
nant, buvo numatyta ir pranerta 
Tarptautinio Skautų Biuro atkni- 
kymui, 9 vai. ryto atvyko viešbų- 
tin generolas A. Burt'as iš kur 
drauge vykome skautų št. būsti- 
nėn — 25, Buckingham Palace 
Road. Prisistačiau skautiškai 
Tarpt. Biuro direktoriui p. H. Mar
tinui. Išdėsčiau Lietuvos skautų 
reikalus, pageidavimus. Pranešiau

VYKSIME Į ESTIJĄ.
Š. m. liepos mėn. 15 — 25 d. d. prie 

Parnu miesto įvyks estų tautinė stovyk
la. Be pačių šeimininkų estų, joje daly
vaus latvių, suomių, švedų, norvegų, ir 
kt. tautų skautų. Malonų pakvietimą da
lyvauti šioj stovykloj gavo ir mūsų or
ganizacija.

Vyr. sk. štabas, šį reikalą nuodugniai 
apsvarstęs, nutarė iš Lietuvos ten nu
siųsti vieną jungtinę skautų draugovę, 
kuri ir reprezentuotų tame svarbiame 
Pabaltijo valstybių skautų susirinkime 
Lietuvą. Numatoma, leisti bent po vieną 
skautą šioj draugovėj dalyvauti ir iš 
kiekvieno tunto. Pageidaujama, kad kan
didatai būtų prityrę skautai, stovyklavę, 
moką dainuoti, turėtų tvarkingą unifor
mą ir, apskritai, būtų tinkami atstovauti 
Lietuvos skautus. Draugovė, prieš vykda
ma Estijon, turėtų pastovyklauti kokią 
savaitę čia pat. Draugovė iš Lietuvos iš
vyktų VII.14. ir grįžtų VIL26. Kelionės 
ir pragyvenimo išlaidos nesieks nė 100 
itų.

Šios draugovės narių prityrimas la
bai galėtų būti naudingas sutinkant R. 
Baden-Powellį, ruošiant 1933 m. mūsų 
tautinę stovyklą ir dalyvaujant 1933 m, 
tarptautinėj džembore.

dėl“ jų apdovanojimo ir, p ministe- 
riui Sidzikauskui sutikus, dėl jų 
įteikimo pasiuntinybėje tvarkos. 
Įdaviau lietuviškų skautiškų ženk
lelių kolekcijas, vieną p. H. Mar- 
tin'ui, antrą gen. A. Burt'ui, kurios 
mūsų Vyr. Sk. Štabo gražiai ant 
žalios gelumbės Jduvo sudarytos. 
Pakalbėjau dėl galimumo atlanky
ti Gilwell parko kursus — skautų 
vadų mokyklą. Buvo sutarta tai 
ryt atlikti, išvykstant iš Londono 
11 vai. r. traukiniu. Gen. Burt'as, 
pasirodo, irgi dar nėra ten buvęs, 
tad p. Martin'as malon-ai mums 
tam tikslui paskyrė palydėti savo 
sekretorių, jauną ir gabų skautin. 
p, R. T. Lund'ą. Susipažinus su ki
tais bendradarbiais ir atsilanky
mui atžymėti, palikus savo korte
les, man buvo parodyta visa skau
tų būstinė, krautuvės, atelier ir t.t. 
Čia tektų daug parašyti, kad pilnai 
atvaizdavus. Bendras įspūdis: ma
ža žmonių — daug darbo, sistemos, 
tvarkos.

Malonusis generolas rado dar 
progos ir laiko parodyti man arti
miausią Londono dalį. Pažymėsiu 
muziejus, kurių tarpe labai įdomus 
gamtos ir didž. karui atminti mu
ziejai. Londono muziejai tikrai la
bai įdomūs, moksliški ir bene tur
tingiausi. Nestebėtina, kai visa tau
ta turtinga ir amžinai nepriklauso
ma. Panašūs muziejai gali ir mo
kyklas atstoti, o ką besakyti kai 
jie jas papildo? Bet jau reikėjo to
liau skubėti. Dideliame mieste lai
ko niekad nėra. Milžiniški miesto 
plotai verčia žmones ir pasiutusio 
tempo susisiekimą naudoti. Taigi 
labai turėjau ir aš skubėti, kad ne
pavėlavus į p. Sidzikausko malonų 
kvietimą. (B. d.).
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Dauguma skautų pažįsta laimę 
turėti motiną ir juo daugiau skautas 
myli savo motiną, tuo baisiau jam 
darosi pamanius, kad jis gali kada 
nors jos netekti.

Jūsų motina yra taip daug jums 
padariusi! Ji nesigailėjo nei triūso 
nei rūpesčių, kada jūs buvote maži. 
Visada, ar tai jūsų ligoje, ar jums 
sveikiems esant, ji atsidėjus jus glo

Skautų rėmėjus turim

bojo ir saugojo. Ji jus išauklėjo, jus 
išmokino įvairių dalykų. Ji jums pa- 
švęsdavo visą savo laiką, visą savo 
meilę. Jei ji mirtų, tai būtų jums 
baisiausias smūgis, brangiausių ryšių 
nutraukimas.

Aš nustojau savo motinos po 50 
metų didelės abipusės meilės. Taigi 
aš žinau, ką reiškia motinos mirtis.

Ji mane išaugino, mažą berniuką. 
Ji žingsnis po žingsnio sekė visą 
mano tolimesnį gyvenimą. Kada man 
atėjo mintis steigti skautų judėjimą, 
aš iš pradžių bijojau dėl pasisekimo. 
Tačiau mano motina man kalbėjo, 
mane padrąsino, nurodė, kaip daug 
gera tuo galėčiau nuveikti tūkstan
čiams berniukų, jei siela ir kūnu 
atsiduočiau savo sumanymui. Aš taip 
ir padariau.

Taigi, tai jos dėka šiandien gy
vuoja skautystė.

Daugelis skautų tai kaip ir at
jautė, kada jie sužinojo apie mano 
motinos mirtį, nes aš gavau daugy
bę užuojautos laiškų ir puikių gėlių 
vainiką su užrašu „Visada pasiruošę“ 
nuo anglų skautų asociacijos. Nuo
širdžiai esu dėkingas visiems, kas 
sunkią gyvenimo valandą man pa
reiškė savo simpatijos,

Yra tik vienas didesnis, negu žmo
gaus nustojusio savo motinos, siel
vartas. Tai motinos, savo vaiko nusto
jusios, sielvartas. Nustojusios ne mir
ties kalte, bet paties vaiko pasielgi
mų dėka.

Ar jūs galvojate kada nors apie 
tai, kokio skausmo sudarote motinai, 
jei einate blogu keliu, jei jūs pasi
darote „latrais“? Ji, kuri jus — ma
žą vaiką nešiojo ant savo rankų, jus 
išaugino, padėjo pradėti vaikščioti, 
jus išmokino pirmosios maldos, jums 
norėjo duoti teisingų ir sveikų minčių 
ir kuri džiaugėsi visais jūsų pirmais 
pasisekimais.

įtraukt į musų tarpų.
Piešė Rob. Baden-Powellis.

Matydama jus augant ir stiprė
jant, pasidarant vis protingesniais ir 
gabesniais, ji turėjo nuoširdžios 
vilties, kad jūs tapsite „kuo nors“, 
suteiksite garbės savo vardui, gal 
pasižymėsite, tapsite kuo nors, kuo ji 
galės pasididžiuoti. Bet jei jūs pra
dėsite apsileisti, tinginiauti, nukrypti 
nuo doros ir tiesos kelio, tada liūde
sys ir skausmas apsigyvens jūsų mo
tinos širdyje. Gal būti, ji to jums 
neparodys, bet visi jos jums suteikti 
rūpesčiai, visa jos meilė, jos bran
giausios viltys — viskas tai žuvo, 
širdgėla, kurią jaučia motina maty-, 
dama savo vaiką einantį blogu keliu, 
yra didesnė negu toji, kurią ji jaustų 
mirčiai jos sūnų atėmus.

Jūs negalite padaryti taip, kad 
mirtis neatimtų jus nuo motinos, ta
čiau jūs galite pasistengti, kad jai 
nereikėtų jausti baisaus skausmo, 
matant jus sugadinus savo gyvenimą.

Turėkit pasisekimo savo darbe, 
koks jis būtų, ir jūs džiuginsite 
motinos širdį. Nebūkit jai liūdesio 
šaltiniu, bet padarykit ją laimingą. 
Pasistenkit tai pasiekti visomis jėgo
mis — tai yra jūsų pareiga. Kada 
ji mirs, jūs bent turėsite pasitenki
nimą, kad jai gyvenant esat pa
darę viską, ką galėjote.

Aš niekad nesu matęs tikrai vy
riško ir gero žmogaus, kuris nebūtų 
geras sūnus. Ir tai kaip tik įgy
vendinant savo motinos viltis, dau
gelis vyrų išsikėlė į pirmas eiles.

P.1’Thomas Lipton, uždirbęs pir
mus pinigus, visus juos atnešė mo
tinai. Ji sušuko, imdama pinigus,— 
„o, kitą sykį tu, tur būt, uždirbsi ra
tams ir dviem arkliam!" Savo sie
loje sūnus nutarė įvykdyti Šį, kad ir 
juokais, pareikštą motinos norą. Ilgai 
ir atkakliai jis dirbo, norėdamas su
taupyti pakankamai pinigų savo mo
tinai pirkti porinį vežimą ir arklius. 
Jis pasakoja, kad savo gyvenime tu
rėjo daug malonių momentų, bet 
maloniausias buvo tas, kada motinai 
galėjo suteikti šią žadėtą dovaną.

Senas anglų paprotys reikalauja» 
kad visi vieną dieną per metus pa
švęstų motinai pagerbti. Kaikuriose 
vietose šis paprotys jau pamirštas, 
bet jo dar prisilaiko vakarų Anglijoj.

Kiekvienas šeimynos narys Šią die
ną stengiasi su savo motina būti ma
loniausias. Jei motina yra mirusi, jos 
vaikai vienu ar kitu būdu stengiasi 
pagerbti jos atminimą.

Aš visada apvaikščiodavau „mo
tinos dieną“. Jei būdavau namie, 
kuo nors patarnaudavau motinai ar
ba jai įteikdavau dovaną. Jei buvau 
išvykęs, būtinai jai parašydavau laišką.

Dabar, kada jos jau nėra, aš 
einu padėti gėlių ant josios kapo, 
arba, jei negaliu tai padaryti, sten
giuos atlikti ką nors tokio, kas jai 
ypatingai patiktų, jei ji būtų gyva.

Aš norėčiau, kad ir visi skautai 
panašiai darytų savo motinoms.
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Mano motutei.
(Iš skautų ir skaučių dienoraščių).

Motto: ,.Žadėtą dainą aš uždainuosiu, 
Dainon suausiu sapnus vaikystės... 
Tave, mamyte mano, paguosiu, — 
Aš Tau saulėtą dainą dainuosiu"...

Gr. Tulauskaitė.

— ...Motinėle mano, geroji mano! Tavęs ilgiuo
si... Mintimis nuolat lankausi. Virpanti širdis palei
džia minčių pluoštą nuskristi, pažiūrėti, ar Tu svei
ka, ar tvirta, ar rūpesčiai širdužės nespaudžia?... 
Mintys nulekia ir grįžta, skubiai grįžusios viską pa
sako: tai širdį nuramina, tai sunkumu ją užverčia... 
Ir laukiu tada Tavo laiško, kaip giedros, kaip sau
lės... Ir sulaukęs, skaitau drebėdamas... Tavo mieli 
žodeliai man viską pasako, ką mano širdis jau buvo 
nujautusi, supratusi. Perskaičius — ramu ir gera Tu 
taip raminančiai kalbi ir Tavo laiškai raminą. Iš visų 
bėdų išsisuki, kantriai ir ramiai dirbdama ir vis dėl 
mūsų, ir vis tik dėl mūsų!... Tada norisi aro sparnais 
pakilti ir žaibu atsidurti prie Tavo kelių ir budėti, 
rūpintis tik Tavo sveikata, Tavo rūpestėliais... Ir vi
siems sakyti: čia mano geroji Motinėle, čia mano

'viskas!
Šiandie taip norisi apie Tave galvoti, galvoti. 

Dabar aš būtinai turiu nusistatyti, kaip aš švęsiu 
savo motutės dieną?

Kaip?
Parašysiu adresą. Dideliame popierio lape gra

žiai įrašysiu:

„...Skautas paklusnus savo tėvams...

z Lakštingala, gražus paukšteli, 
Pas mano langą nečiulbėk, 
Į mano gimtinį namelį 
Linksmai giedodama nulėk.

Tenai mamelę nuraminki, 
Palinksmink baltą galvą jos, 
Jai apie mane pasakyki, 
Lai apie mane ką žinos.

Tenai kuplioji liepužėlė 
Dejuoja vėjo pučiama, 
Tenai mamelė sengalvėlė

Vaitoja manęs laukdama.
Sakyk, sulauksi tuoj sūnelį: 
Laiminga būsi ir linksma.

Pranas Vaičaitis.

Išsiilgęs sūnus Vytas.

— ...Buvau krautuvėje ir apžiūrėjau gražų pa
veikslą: mažas kūdikėlis eina siauru siauru liepte
liu, o už rankutės paėmęs Angelas Sargas jį veda. 
Tas paveikslas man primena mano gerąją Mamytę 
Aš jį pirksiu. Kaštuoja 3 lt. 50 et. Turiu sutaupęs 
2 lt. 15 et. Dar paprašysiu brolį Joną (jis turi pinigų, 
jis tarnauja) 2 lt. 85 et., tai ir paveikslą ir rėmelius 
už 1 lt. 50 et. nupirksiu. Ant paveikslo kampučio už
rašysiu: „Brangiajai Mamytei, kuri mane taip glo
boja, kaip šiame paveikslėly tas Angelas Sargas vai
kutį. Būsiu geras.

Tau dėkingas Tavo vilkiukas Petrukas 
1932.V.1.

— ...Aš nupirksiu Jai skarelę — margą gražią.
Išrašytą raštų raštais — iškaišytą..

— ...Dabar, savarankiškai savo gyvenimą tvar
kydamas, galiu ir aš savo Mamytei dovanėlių nupirkti. 
O kaip man mielos mamutės dovanėlės, tai kaipgi 
nebus malonios Jai mano dovanėlės!...

Amerikos skautės neprašo pašaipi;, bet štai čia įteikia miestelio 
burmistrui čekį — savo auką savivaldybės reikalams.

SKAUTO RADINYS.
Australijoje netoli Sidney miesto skautai bežaisdami miš

ke rado surūdijusią konservų dėžutę, kurioje buvo 220 anglų 
svarų sterlingų (maždaug 9000 litų) pinigų. Radęs tuos pinigus 
skautas nunešė juos į policiją. Policija iš pradžių manė, kad 
tai pinigai paslėpti kokio nors plėšiko, bet po tolimesnės kvo
tos paaiškėjo nepaprasta šių pinigų istorija. Jie, pasirodė, yra 
vieno Vokietijos piliečio, pavarde Thiel, kuris prieš pat didįjį 
karą juos išėmė iš banko. Kelis mėnesius jis juos laikė pas 
save, bet karui prasidėjus jis bijojo, kad pinigus nuo jo, kaip 
nuo priešų krašto piliečio, gali atimti. Todėl jis juos užkasė 
miške. 1925 m. Thiel buvo atvykęs į mišką pasiimti pinigų, bet 
negalėjo rasti vietos, kur juos paslėpė. 1929 m. jis išvažiavo 
Europon, kur pagaliau rado skelbimą, kad Sidney mieste rasti 
pinigai, kurių savininkas ieškomas. Jis išaiškino dalyką ir gavo 
savo pinigus, iš kurių 50 svarų (apie 2000 litų) padovanojo pi
nigus radusiai skautų draugovei.

Rašo apie mus.
Paskutiniame tarptautinio skautų laikraščio ,,Jamboree“ 

numeryje (š. m. balandžio mėn.) pirmame puslapyje, tuoj po R. 
Baden-Powellio pirmojo straipsnio, yra straipsniai, kad Lietu
va, suteikdama pasaulio skautų įkūrėjui lordui Baden-Powelliui 
Gedimino I-jo laipsnio ordiną, pagerbia jį ir skautystę.

,,Jamboree“ leidžia tarptautinis skautų biuras Londone 
prancūzų ir anglų kalbomis. Tai laikraštis, kuris eina į visas 
pasaulio šalis, kur tik yra skautų.

Tikrai geras darbas.
„Scouts de France“ vadų laikraštis praneša, kad viena 

Paryžiaus miesto draugovė nesenai suruošė didelį vakarą, per 
kurį gavo 4.000 frankų gryno pelno. Vakaras draugovei pasi
sekė, nes buvo labai rūpestingai organizuotas ir gerai praves
tas. Įdomiausia tai tas, kaip draugovė sunaudojo pelną. 1.000 
frankų ji nusiuntė vienai tolimosios provincijos skautų drau
govei, kurios skautai yra neturtingi ir kuri negali dėl lėšų sto
kos stovyklauti. Toliau, 200 frankų draugovė įteikė savo baž
nyčios klebonui labdarybės tikslams. Pagaliau, 500 frankų ji 
įdavė savo tunto štabui, kad šis duotų pašalpų savo neturtin
giems skautams vykti į stovyklą. Dovanodama virš minėtas 
sumas, draugovė statė vieną sąlygą — kad jos vardas būtų 
laikomas paslaptyje. Tikrai skautiškai! Tačiau vyriausias or
ganizacijos štabas nutarė, kad tokį gražų draugovės „gerą dar
belį" reikia paskelbti oficialiame organizacijos organe.

— ...Jau baigiu austi skarą. Šiltą minkštą skarą. 
Kiek akelių sunėriau, tiek nuoširdžiausių troškimų, 
sveikatos, laimės ir ilgo ilgo amželio linkėjau savo 
didžiausiam šios žemės Turtui, mano Mamytei. Mo
tinos Dieną apsiausiu jąja savo mamytės išvargusius 
pečius, išbučiuosiu daug kartų dėl manęs nemiego
jusias ir ašarojusias akis ir linkėsiu gero ir pasižadė
siu būti gera. . .

— ...Eisiu į bažnyčią ir paprašysiu Dievo Motiną, 
visų motinų Motiną, palaiminti mano gerąją moli- 
nėlę. . .

--------- /•---------
Mielosios sesutės ir mielieji broliukai, o kaip Jus 

pasveikinsit savo motinėles?
Surinko

Augustinas Žagarai t i s.
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x Skautų kalbos kertelė.
Labai dažnai netaisyklingai kirčiuojami ir daik

tavardžiai su tam tikromis priesagomis. Tačiau žy
miai lengviau išmokti taisyklingai kirčiuoti šitokius 
daiktavardžius, kaip tokius paskirus, vienišus žo
džius, kaip proga, didvyris, apsiaustas, deguonis, nes 
visi jie yra kirčiuojami pagal vieną bendrą lengvai 
įsidėmėtiną taisyklę ir nereikia, atmintį įtempus, 
kalte iškalti atskirų, nesurištų žodžių sąrašų. Čia 
kelias tokias bendras taisykles, kurios rikiuoja tam 
tikrų daiktavardžių grupių kirčiavimą, ir pateiksiu.

Dėl daiktavardžių su priesaga -įninkąs yra šito
kia kirčiavimo taisyklė. Tokių daiktavardžių kirtis 
priklauso nuo pirmykščio daiktavardžio, prie kurio 
priesaga -ininkas yra prisegta. Jei daugiskaitos kil
mininke tas pirmykštis daiktavardis turi kirtį galinia
me skiemenyje, tai daiktavardyje su priesaga kirtis 
krinta ant priesagos (ant -inink-). Jei pirmykščiame 
daiktavardyje, daugiskaitos kilmininke, kirtis ne
krinta ant galinio skiemens, tai daiktavardyje su 
priesaga jis ir palieka toje pačioje vietoje, kaip pir
mykščiame daiktavardyje. Pav.:

A _B
malūnininkas

dainininkas
ūkininkas

darbininkas
žemininkas

giesmininkas
Malūno, ūkio, žemės kirtis, kuris nė karto ne

nušoka į galinį skiemenį, ne tik atsispiria prieš prie
sagos kirtį, bet ir jį nuslopina. Dainos, darbo, giesmės 
kirtis, kuris nuolat straksi nuo šaknies į galinį skie
menį, visai kaip svyruojąs, nepastovus žmogus, ne
atsilaiko prieš tvirtesnį priešininką ir žūva, nu
stelbtas priesagos kirčio.

Dabar pritaikykime šią taisyklę. Daiktavardžiai 
galas, kalba, karas, kilmė, nauda, šalis, tauta, valdžia, 
vardas — visi yra straksinčio kirčio daiktavardžiai, 
kaip daina, darbas, giesmė (jų daugiskaitos kilmininke 
kirtis yra galiniame skiemenyje). Todėl, aukščiau 
duota taisykle, kirtis, prisegus prie tų daiktavardžių 
priesagą -ininkas, kris ne ant pirmo skiemens, kaip 
kad dažnai tariama, bet ant priesagos vidurinio skie
mens -nink-, šitaip:

galininkas
šalininkas

kalbininkas
tautininkas

karininkas
valdininkas

kilmininkas
vardininkas

naudininkas
Tokia pat taisyklė galioja ir dėl daiktavardžių, 

sudarytų su priesaga -inė. Jei pirmykščio daiktavar
džio kirtis yra pastovus (visuose ar daugumoje links
nių lieka toje pačioje vietoje), tai priesaga kirčio ne
gauna. Jei pirmykščio daiktavardžio kirtis nuolat 
straksi nuo šaknies į galinį skiemenį, tai kirtį užgrie
bia priesaga. Pav.: druskinė, ligoninė, malkinė, pirš
tinė, plytinė, plunksninė, raštinė (kirtis išHeka pir
mykštėje vietoje); krūtinė, peleninė, rašalinė, virali
nė (kirtį užgriebia priesaga).

Dėl daiktavardžių su priesaga -ykla yra šitokia 
taisyklė: vienaskaitos vardininke ir įnagininke ir 
daugiskaitos galininke tokie daiktavardžiai kirčiuo- 
tini galiniame skiemenyje, kituose linksniuose — ant 
priešpaskutinio skiemens. Pav.: mokykla, su mokyk

la, mokyklas, bet mokyklos, mokyklų, mokyklomis 
ir t. t.

Mūsų veiksmažodžiai, kaip ir daiktavardžiai, yra 
dvejopo kirčio: vieni išlaiko kirtį toje pačioje vietoje 
visuose laikuose ir asmenyse, vis tiek, ar pridėsime 
prie jų kokią nors dalelytę ar priešdėlį ar ne Kituose 
kirtis nuolat straksi nuo pirmo į paskutinį skiemenį, 
o pridėta dalelytė ar priešdėlis dažnai nutraukia 
kirtį ant savęs. Prie pirmos rūšies priklauso tokie 
veiksmažodžiai, kaip: grėbti, rėžti, griauti, krauti, 
sėti, keikti, leisti ir t. t., o prie antros — tokie kaip: 
eiti, pirkti, rėkti, sukti, trukti, vesti ir t. t.

Paprastai tos rūšys nėra maišomos. Bet vis 
dėlto yra keli veiksmažodžiai, kurie, nors iš tikrųjų 
priklauso prie pirmos aukščiau minėtų rūšių, yra daž
nai kirčiuojami pagal antrąją. Dažniausiai taip netai
syklingai kirčiuojami yra šie veiksmažodžiai:

skelbti
vengti

spręsti
žaisti

Šie keturi veiksmažodžiai, kirčio atžvilgiu, nie
ku nesiskiria nuo tų veiksmažodžių, kaip grėbti, rėžti... 
keikti, leisti. Kaip veiksmažodžiuose grėbti, rėžti 
kirtis nė vienoje lytyje nenueina nuo šaknies, taip ir 
juose jis nuo jos nenušoka. Tarti skelbiu, skelbiau 
(su kirčiu gale), paskelbiu, neskelbė (su kirčiu pirma
me skiemenyje) yra tokia pat klaida, kaip kad būtų 
tarti: grėbiu, grėbiau, rėžiu, rėžiau, keikiu, keikiau, 
sėju, sėjau (su kirčiu gale) arba sugrėbiu, sugrėbė...* 
iškeikiu, iškeikiau (su kirčiu pirmame skiemenyje).

Auklėti, nuomoti (ne nuomuoti) ir tardyti irgi 
priklauso prie tos pirmos pastovaus kirčio veiksma
žodžių rūšies: kirtis nė vienoje jų lytyje nenueina nuo 
pirmo skiemens. Ta proga pažymėtina, kad ir daik
tavardis tardytojas kirčiuotinas ant pirmo skiemens. 
Tie, kurie jį kirčiuoja ant antro skiemens, kirčiuoja 
jį netaisyklingai.

Būdvardžiai skirtingas ir taisyklingas irgi dažnai 
netaisyklingai kirčiuojami — pirmas su kirčiu ant 
pirmo skiemens, antras — su kirčiu ant antro skie
mens. Abu jie iš tikrųjų yra vienodai kirčiuotini — 
su kirčiu ant pirmo priesagos skiemens (-in-).

Teisėtas, priešingai, turi būti kirčiuojamas ant 
pirmo skiemens, kaip kad kiti jo rūšies būdvardžiai 
yra kirčiuojami: saulėtas, pelkėtas...

Prieveiksmiai savaime ir veltui, kurie yra dažnai 
kirčiuojami ant paskutinio skiemens, iš tikrųjų turi 
būti kirčiuojami ant pirmojo.

Be abejo, praėjusiame ir šiame numeryje pa
skelbtose pastabose dėl netaisyklingai kirčiuojamų 
žodžių ne visi netaisyklingai kirčiuojami žodžiai bu
vo pažymėti. Bet skautas, kuris išmoks taisyklingai 
tarti ir jose pažymėtus žodžius, jau padarys didelę 
oažangą, o jei dar gražiai, žmoniškai ir kitus pamokys 
juos taisyklingai tarti, gerokai prisidės ir prie mūsų 
kalbos apvalymo nuo netaisyklingumų.

Teko patirti, kad telšiškiai skautai jūros skautus 
vadina mariokais. Tas žodis esąs jų tarpe labai mė
giamas. Bet vis dėlto būtų gera, jei jie nuo jo atsisa
kytų ir pasitenkintų paprastesniais lietuviškais žo
džiais tam reikalui. Mariokas yra perdirbtas (sulie
tuvintas) iš rusų „moriak“. Jį galima pavaduoti žo
džiais: jūrininkas, jūreivis, laivininkas.

Vikt. Kamantauskas
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Auto be užpakalinės
III. Buskato miške.

Kai kitą rytą šeštą valandą Enris išėjo iš savo pala
pinės, kun. Liuks jau buvo atsikėlęs ir nusiskutęs. Vaikščio
damas netoli stovyklos, jis kalbėjo savo brevijorių.

— Labas rytas, gerbiamasis. Jau baigiate, kaip matau, 
apsidirbti.

— Labas rytas, Enri. Juo anksčiau atsikalbu brevijorių, 
juo geriau. Kokia bus šios dienos programa?

— Kaip tik dėl to ir aš ateinu.
— Na, tai ką turi numatęs?
— Mišias manote čia laikyti, ar Sen-Belyje?
— O kaip tu manytum?
— Skautai mėgsta kartą savaitėje turėti šv. Mišias sto

vykloje. Bet šiandie sekmadienis. Reiktų visiems eiti į baž
nyčią.

— Gerai, Ar žinai, kada tenai prasideda pamaldos?
— Tiek težinau, kad 7 valandą būva Mišios.
— Na, tai ir mes tuo laiku ten būsime.
— Sutarta.
Enris nuėjo prie palapinių ir švilptelėjo. Stovykloje tuo

jau kilo triukšmas. Po trumpos valandėlės jau visi skautai nu
sirengę pūškavo šalia stovyklos tekančio upelio vandenyje. Po 
to, Enriui komanduojant, visi atliko keletą bendros mankštos 
numerių.

Saulė jau buvo aukštokai pakilusi, kai visi išsirikiavo 
žengti i Sen-Belj. Kun. Liuks jau anksčiau buvo išėjęs. Enris 
davė paskutinius nurodymus:

— Vienas turi pasilikti sargyboje prie palapinių. Jis turės 
ir maistu pasirūpinti. Kai mes sugrįšime, galės ir jis nueiti > 
bažnyčią šv. Komunijos priimti, jeigu norės. Arba galės nueiti į 
Sumą. Laiko jam duosiu.

Tuojau pasisiūlė Petras.
— Ne, Petrai. Tu pažįsti apylinkes. Geriau bus, jeigu tu 

eisi su mumis.
— Draugininke, gal man likti?
— Gerai, Vilke. Gali pasilikti. Tu jau viską gerai pada

rysi. Mes — žengte, marš!
Gyvai žingsniuodami, skautai ėjo į miestelį. Perėję netoli 

Sen-Belio stoties geležinkelį, pasiekė miestelio gatvę. Čia įau 
šen bei ten stovinėjo būreliai žmonių. Nors Sen-Belyje ir anks
čiau buvo skautų, tačiau niekas čia dar nebuvo matęs tokio 
didelio būrio. Dėl to visų smalsūs žvilgsniai pasitiko žygiuo
jančią grupę.

Skautai, eidami, žvalgėsi po miestelį. Pirmiausia jiems 
krito į akis stoties viešbučiai. Toliau — per gana sraunią upę 
pastatytas gražus tiltas. Iš putojančio upės vandens kyšojo 
uolos.

...per gana sraunią upę pastatytas gražus tiltas...

Greitai pasiekė miestelio centrą. Čia jau buvo matyti dau
giau senbeliečių, matyt, mėgstančių anksti kelti. Visi jie, senu 
papročiu, ėjo į ankstybąsias pamaldas.

Prie žygiuojančios grupės priėjo kokios dvylikos metų 
vaikiokas ir, pakėlęs tris dešinės rankos pirštus, pasveikino:

— Labas rytas, draugininke!

Cam.

šviesos arba
skautų nuotykiai stovykloje

— Ir tu skautas? — nustebęs paklausė jį Enris, ir tik 
tada pamatė jo švarke įsegtą skauto ženklelį.

— Taip, draugininke. Klebonas su kapelionu jau jūs laukia.
Toliau eidamas drauge, jaunasis Sen-Belio skautas išpa

sakojo Enriui ir jo draugams apie vietinį skautų būrelį. Čia jis 
prasitarė, kad Sen-Belio skautams daug padeda jau mums pa
žįstamas Petras, kad jis kas sekmadienis tyčia atvyksta iš 
Lijono užsiiminėti su skiltimi.

— Žiūrėk, koks slapukas, nė nepasisakė mums, — krei
pėsi Enris į Petrą. Tas paraudo, kaip vėžys, ir tik tylėjo.

Atėję į bažnyčią, jau rado kleboną pasiruošusį eiti į Mi
šias. Suskambėjo varpelis ir prasidėjo pamaldos. Bažnyčioje 
prie atvykusios grupės atsistojo ir keletas vietinių skautų, iš 
kurių veidų tryško džiaugsmas, kad taip netikėtai padidėjo jų 
būrys.

Po Mišių skautai išėjo į šventorių. Priėjęs prie jų kun. 
Liuks tarė:

— Gerbiamasis klebonas labai džiaugiasi, kad mes čia 
net visą savaitę stovyklausime, — Ir atsisukęs į vietinius skau
tus, kurie jau buvo susitelkę aplink Petrą, pridūrė; — Ir šie 
už tai ant mūs nepyks. Žodžiu, draugų čia mums netruks. Tik 
turime pasistengti ir jiems šiuo tuo atsigerinti. Gal jau girdė
jote, kad ateinantį sekmadienį šioj parapijoj bus labdarių drau
gijos šventė. Bus progos padaryti ypatingesnis „geras darbas".

Tokios stovyklavimo perspektyvos skautus visai suvi
liojo, ir jie džiūgaudami pradėjo rodyti savo pasitenkinimą. 
Kilo gyvos kalbos, juokavimai, triukšmas: Ir tik atėjęs iš zo- 
kristijos Enris, kur jis kalbėjosi su klebonu, sustabdė jaunuolių 
siautimą.

— Ruoškitės namo. Reikia paleisti. Vilką, klebonas jo 
laukia. Sugrįžusios į stovyklą, ligi Sumos skiltys viską susi
tvarko.

Ir vėl neramioji orda išgūžėjo iš šventoriaus. Likęs vie
nas, Enris jau buvo benorįs eiti savo draugo Liudviko ieškoti, 
kaip šis pats lyg iš žemės išdygo.

—■ Aš taip ir maniau, kad čia tave susitiksiu, Enri. Kaip 
sekasi? Ar vakar vakare viskas gerai pavyko?

— Puikiai, jeigu nelaikysime nepasisekimu traukinio pasi
vėlavimo. Apie pusę dvyliktos jau buvome tavo pievoje prie 
pušyno, kur ir tebestovime. O pas tave ar nieko naujo neat
sitiko?

— Nieko. Nors, tiesą sakant, aš dar nebuvau nuvykęs i 
kasyklas. Aš laukiau tavęs. Ar tu šiandie laisvas?

— Taip.
— Kada tu galėtum vykti su manim į kasyklas?
— Pirma pasakyk man, kiek tam reikės laiko?
— Tai pareis nuo mūs pačių. Jeigu mes tik nueisime pas 

tą sluoksnį ir grįšime atgal, tai užteks valandos. Bet jeigu mes 
norėsime ištirti ir šalia esančius kitus takus ar net šalutinius 
praėjimus, tai tada išeis mažiausiai dvi valandos.

— Gerai. Bet pirmiau dar turėsi man smulkiai papasa
koti apie Sen-Belį, jo apylinkes. Be to, norėčiau smulkių žinių 
ir apie tavo pažįstamus bei aplinkinius žmones, kurie šiokiu 
ar tokiu būdu galėtų domėtis tavo įmone.

— Kodėl tu negalėtum ateiti pas mane pusryčių? Paskui 
galėtume nueiti į kasyklas. Mano motinos nėra namie. Mes 
būsime vieni.

— Man maloniau valgyti su mano jaunuoliais, juo labiau, 
kad kun. Liuksą, mūsų kapelioną, klebonas pasiliko. Pagaliau 
bevaikščiodami laisviau galėsime išsikalbėti. Čia bus mažiau 
pavojaus, kad kas išgirstų, negu namuose, kad ir tavo. Ar tu 
laisvas?

— Žinoma.
— Gerai, Galėsime pradėti.
Užpakaly jų sugirgždėjo nuo skubių žingsnių žvyrius. At

sisukę pamatė Vilką, kuris skubėjo į bažnyčią. Priėjęs prie 
Enrio, Vilkas paklausė:

— Draugininke, skiltininkai klausia, ar negalima būtų 
palapines sustatyti arčiau miško?

— Darykite, kaip išmanote.
— Dėkui, draugininke.
— Pirmiausia man rūpi pats Sen-Belis, — pradėjo Enris.
— Geriausia bus nueiti pas kapines. Iš ten mes puikiai 

visą apylinkę matysime.
— Jei taip, tai ženkime.
Besikalbėdami jie ėmė kopti prieš kalną. Po kelių mi

nučių visas Sen-Belis, kaip ant delno, buvo prieš jų akis.
— Iš čia galėsi viską matyti, — pradėjo pasakoti ir ro

dyti Enriui Liudvikas. — Štai tenai išsiskėtusi Aržukso vir
šūnė, o toji smailesnė, kur lyg koks dabita iš aukšto žiūri į 
visą apylinkę, — vadinasi Popejo viršūnė. Tarp šių dviejų vir
šūnių yra bažnytkaimis su dailia, grakščiu bokštu, bažnyčią. 
Tai Savinjis-
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Skaitytoją tribūna.
Žodis dėl stovyklų.

Kai pavasaris susivijęs žaliose firan- 
kose ir išsikaišęs baltais žiedais kaip nuo
taka didingais šūkiais leidžiasi į saulę, 
jauna siela ir skautą prikelia iš žiemos 
letargo ir pasako jam jaudinančią sto
vyklos pasaką. Gyvybės versmė vėl skau
tą vilioja į laukus, į gražią tėviškės gamtą 
— stovyklon. Šaukia skautą pasikalbėti 
su vėjo siūbuojamomis nendrėmis, verkti 
su dalios netekusiais plačiašakiais kark
lais.

Stovyklos, nėr abejonės, skauto gyve
nime lošia svarbią rolę. Ilgais žiemos va-

AL Grigonis.
^Darželiai.

(Pradžia „Sk. Aido“ 7 ir 8 nr.).
Dabar čia vieną paslaptį šeptelėsime. 

Jei skautas nori, kad jo globojamas dar
želis būtų grakštus, jis turi įsigyti agr. 
J. Strazdo knygą „Darželio gėlės“. Ten 
ras kuo smulkiausių nurodymų, kaip rei
kia auginti įvairiausios gėlės.

Pas mus, Lietuvoje, manoma, kad gė
lių priežiūra — vien mergaičių darbas 
Nors pas mus gėles labiau žiūri mergai
tės, bet ir Lietuvoje beveik visi daržinin
kai ar sodininkai yra vyrai. Japonijoj, 
Vokietijoj ir kitur gėlėmis rūpinasi taip 
pat ir vyrai.

Man gėlės rūpi nuo gimnazijos laikų. 
Dar 1912 m. parašiau „Rūtelių darželį". 
Tai bene pirmoji Lietuvoje knygelė gė
lininkystės reikalu.

Šiuo straipsneliu kviečiu skautes ir 
skautus į darželių pagražinimo talką. 
Užtikrinu, kad darželiai jiems suteiks 
džiaugsmo ir tuo užmokės už triūsą ir 
vargą, kurių pareikalaus darželių prie
žiūra. (Galas). 

karais išsidirbus, išaikvotą energiją tik 
stovykloj atgauname. Tik stovykloj pri- 
sigėrus gaivinančios gamtos kvapo ir su
sidarius neišsemiamos energijos atsargą 
galima tikėtis, kad žygis prieš gyvenimo 
blogybes užtikrintas. Ir ne veltui skau
tas metus dalina į 50 savaičių pasiruoši
mo stovyklai ir 2 savaiti stovyklavimo. 
Stovykla, paraleliai stovėdama su teoriš
kuoju skauto žinojimu, kaipo praktišku
mo mokykla, skautui ir priduoda tai, ką 
mes suprantame dvižodžiu „tikrai skau
tiškas“. Stovykla mums priduoda vertin
gumo žymių, priduoda daug dvasinio tur
to ir išmoko skautiškai gyventi. Su sto
vykla nesusipažinę, niekas negalim eiti 
draugininko pareigų, o todėl, jei preten
duojame į vadovus, pasimokykime pir
miausia stovykloje.

Stovyklose mums pravartu vieną da
lyką gerai įsidėti. Šalia pilnutinio auklė
jimo stovykloje, privalome gerai išmokti 
suprasti gyvuosius savo krašto reikalus, 
ir aktingai stoti į kovą už šventas savo 
teises. Ne tiek svarbu mums žinoti gra
žūs savo krašto vaizdai ir jie branginti, 
kiek yra svarbu mylėti gimtinį kraštą 
kaipo tokį, gražų, sielai artimą ir vertą 
ginti. Ir toji krašto meilė privalo būti su 
mumis suaugusi, sąmoninga, išauganti iš 
skautiškųjų principų. Mes, skautai, ir į 
mokyklą turim padaryti didelį įnašą. Tu
rim pasistengti, kad tėvynės meilė būtų 
aukštas mūsų draugų idealas.

Visa Lietuva ant savo pečių neša 
sunkų Vilniaus vergijos kryžių. Visos 
kryžkelės, nustatytos kryžiais, mums kal
ba tą pat. Todėl Vilniaus vadavimo klau
simas mums, skautams, turi būti įjungtas 
į vakarinę ir rytinę maldą. Mūsų stovyk
los tebūna arčiau prie pavergtosios sos
tinės. Glauskimės prie Vilniaus. Tūkstan
čiais ten stovyklauti susivažiuokime! 
Už demarklinijos broliams skardžiomis 
dainomis praneškime, kad mes, Lietuvos

Susirūpinimas kaip geriau paskyrstyti gėles daržely?

ateities jaunoji darbuotojų karta, Vilniaus 
nepamiršime.

Vienas šauksmas, vienas šūkis nuo
širdus stovyklas privalo puošti. Mums 
kelio nėr atgal, tik vienas pirmyn — į 
Vilnių.

Pasktn. Henr. Lukaševičius,
„Ponas“ ar kitaip.

(Dėl kai kurių autoriaus minčių ir tono 
red. turi rezervų).

Lietuvoje dabar, dėkui Dievui, pašė
lusiai daug ponų. Tačiau tarp tų visų 
ponų yra dar viena ypatinga rūšis ponų, 
tai — ponai skautininkai, ponai tunti- 
ninkai, ponai adjutantai ir panašiai. Pa
sidaro puiki skautų or-cijos karikatūra, 
kurios nė pats Jonas Martinaitis nesu
gebėtų atvaizduot. Skautų or-cija esmė
je yra lygiųjų brolių šeima. Sutinku, kad 
visur turi būti vadovybė, visur turi būti 
drausmė ir paklusnumas, bet kalbant 
apie skautų or-ciją reikia minutėlę stab
telti ir pagalvoti, ar gali skautų vadovy
bė būti griežtai lyginama su visokiais 
ten kitų „ponais viršininkais“?

...po kelių minučių visas Sen-Belis, kaip ant delno, buvo prieš 
jų akis...

— Vienuolynas?
— Taip, Bent jo liekanos. Dabar ten iš senovės liekanų 

yra tik pilis. Senovėje ši pilis buvo labai galinga. Ji valdė visą 
Brevenno apylinkę. Strategijos atžvilgiu ji labai patogioje vie
toje. Už ją kitąsyk ėjo atkaklios kovos. — Tai praeitis. Jeigu 
prie to dar pridėsi naująsias kasyklas, tai turėis ir dabartinio 
Sen-Belio vaizdą.

— Kaip išsistatė dabartinis miestas?
— Naujasis miestas susimaišė su senuoju. Visi trobesiai 

susimetę aplink pilį, prisiglaudę prie uolų.
— Aha... Sen-Belis susikimšęs aplink pilį. O pilis pasta

tyta tais laikais, kada buvo labai rūpintasi požeminiais takais 
bei slaptais išėjimais...!

— Argi tu čia ką įtartum?
— Įtarti tuo tarpu nieko negaliu. Bet manyti taip galima. 

Sen-Belis su viduriniais amžiais statyta pilim ir gausingomis 
kasyklomis tikra požemių karalystė. Daugiau, kol kas, nieko 
negaliu pasakyti.

Liudvikas tik stebėjosi, kaip ramiai ir paprastai jo drau
gas ėmėsi narplioti tiek painią istoriją.

Tuo tarpu jau antrą kartą skambino Sumai, ir draugai nu
sileido žemyn, prie bažnyčios. Šventoriuje jau buvo minios 
žmonių, darbininkų, pirklių, aplinkinių ūkininkų. Daugelis jų 
sveikinosi su Liudviku. Enriui labai patiko, kad kiekvienam 
pažįstamam jo draugas rasdavo malonų žodelį ar bent šypsnį. 
Jis čia aiškiai pamatė, kad tikrai Liudvikas mokėjo įsigyti 
žmonių pagarbą ir meilę.

• *

— Sakyk, Liudvikai, — vėl pradėjo Enris klausinėti savo 
draugą, kai tik išėjo iš bažnyčios, — su kuo iš aplinkinių žmo
nių tu palaikai santykius? Suprask mane teisingai. Aš nenoriu 
ir nemanau įtarti nė vieno iš tavo artimųjų. Bet tu pats su
pranti, kad tos žinios man būtinai reikalingos. Kitaip aš ne
galėsiu tavo istorijos išaiškinti.

— Gerą mano pažįstamų dalį tu pats šįryt matei. Gyvenu 
labai ramiai. Visą laiką esu užsiėmęs kasyklose. Santykiai su 
kasyklų inžinieriais ir chemikais nuoširdūs.

— Jų tu man šiandie nė vieno neparodei?
— Nenuostabu. Bemaž visi jie gyvena St.-Pierre, lygiai, 

kaip ir braižytojai bei raštinės tarnautojai. Bet tai visi išti
kimi žmonės. Kai kurie iš jų dar mano mokslo draugai.
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Vyresnysis brolis šeimoje, ypač jei yra ■ 
geriau pažinęs gyvenimą ir daugiau pa
tyręs, visados bus pirmas tarp lygiųjų, jis 
bus lyg ir autoritetas visiems. Gražus 
org-cijoj vidaus sugyvenimas, ir skautuose 
akcentuojama broliškoji savitarpio mei
lė vers vyresnįjį ir daugiau patyrusį savo 
žinias ir patyrimą perduoti kitiems, o. tie 
kiti mielai klausys. Visiškai suprantama, 
jei labiau patyrę org-oijos žmonės bus 
pavadinti tam tikru vardu. Šiandie mes 
juos vadiname skautininkais. Bet kreip
tis į juos su visokiais ten „pons skau
tininke", ar panašiai ar nebus tik prasi
lenkimas su skautiškais principais?

Skautų org-cijoj viršininkų nėra, yra 
■tik vyresnieji broliai. Tas pat ir su 
„ponais".

Aš neabejoju, kad mūsų org-cijoje 
„ponai skautininkai" ir „ponai tuntinin- 
kai" atsirado tada, kai skautininkų eiles 
ėmė užpildyti ne skautuose išaugę vy
resnio amžiaus žmonės, daugiausia Ka
rininkai, mokytojai. Skautukams savaime 
kreipiantis į skautininką ar tuntininką 
prasidėdavo „ponas“. Be to, titulavimo 
ponais būtinai reikia skautų org-cijoj at
sižadėti. Žinot, galit tikėt, galit netikėt, 
bet užsieny niekur skautininkai ir kiti 
skautų vadovai pačių skautų nėra vadi
nami ponais. Sakoma tiesiog „skautinin
ke" arba pridedama „Broli skautininke“, 
bet tik jau ne ponas.

Leiskite man pasiūlyti mieliesiems 
vienminčiams išmesti iš mūsų s-gos min
tį apie skautus — viršininkus ir visokius 
ponus. Mes jauskimės vienos šeimos ly
gūs broliai ir seselės, ir tik tada artėsi
me prie skautiško idealo...

Red. prierašas. Redakcija laukia, kad 
į šį svarbų ir įdomų klausimą ir daugiau 
kas atsilieptų.

Gyvu reikalu.
Prieš kurį laiką pasirodė Vilniaus pa

sai. Aiškinti jų reikalingumą bei tikslą 
nėra prasmės: kiekvienas skautas-ė bus 
apie juos girdėję. Tenka pakalbėti apie 
jų įsigyjimą ir platinimą.

• - Vyt. Donaila.

Paukščiai skrenda kabliais.
• t

Rytas. Rausvai sidabrinis rytas, kažin 
kur klykauja pempės, sukrankė varna. 
Skynime, toli nuplaukė jos balsas.

Bus giedri diena, galvoja Aldonis eida
mas nuo upelio, žiūrėdamas į rytus, ža
dančius saulę išritinti.

Mūsų meilė tėvynei turi lygiai lieps
noti darbais, kaip ir žodžiais. Tai moko 
mūsų pareigos, tai rodo mūsų šeimos ke
liai. Mes turime ilgėtis Vilniaus ir tą il
gesį kiekviena proga pareikšti ne tik žo
džiais („šiaudinės meilės" argumentas!), 
bet realiais darbais. Tokiais principais 
vadovaudamiesi, Vilniaus fronte mes bū
sime aktingi kovotojai, dalyviai. Dabar 
pasitaikė proga, tai ir mokėkime ją iš
naudoti, toji proga, tai Vilniaus pasai. 
Pirmų pirmiausia kiekvienas skautas turi 
įsigyti Vilniaus pasą ir (lipinti į jį nors 
mažiausios aukos ženklelį. Tai pareiga, 
kuri turi būti išpildoma su ypatingu skau
tišku džiaugsmu ir energija. Menka paso 
kaina neuždeda neturtingai skauto pini
ginei jokios naštos, kuri pateisintų bent 
kokį vilkinimą. Kai kiekvienas skautas 
bus apsirūpinęs Vilniaus pasu, tada rei
kia stoti į tų pasų platinimo darbą. Dirva 
tam platinimui yra labai plati ir neabejo
tinai duos teigiamų rezultatų. Skautas 
turi padėti Vilniaus pasą įsigyti savo 
mažesniam broliukui, sesutei, kaimynui 
ir pan., tai platinimo darbo elementari- 
n’ai pradmenys.

Vilniaus pasai kai kur yra mažiau 
žinomi, todėl skautas prie progos turi 
paaiškinti jų reikšmę, tikslą. Atostogų 
darbų programon pastaroji mintis turi 
būti pažymėta.

Be abejo, vyriausias skautų štabas pa
sistengs visus paraginti Vilniaus pasų 
įsigyti ir aiškiomis informacijoms ap
rūpins. Nelikime tik mes patys tame dar
be abejingi! Balys Gendvilas.

Sustojo. Klausosi, pakėlė akis į juos
vai mėlyną dangų, papratimu pridėjo ran
ką prie kepurės. Balsą girdi, tačiau 
paukščių nesimato.

Tik gerai įsižiūrėjęs, tolumoj, ant 
Jonikūnų šilo įžiūrėjo gervių kablį, tai 
jos grįžta iš svečių šalies, taip sodriu, 
gailestingai gražių balsu tulksėdamos

Sakyk, paukščiai, kodėl jos ten pie
tuose negyvena, sako, ir vaikų neperina, 
toj šiltoj pietų šaly, nu, Eigipte. Aldonis 
iš šventųjų raštų žino apie Eigiptą, kur 
buvo nuostabiai galingi faraonai, Mozės 
ir Dievo valią pažinę.

Tai toje šalyje, kur teka platus, gilus 
Nylas, praleidžia žiemą ir gervės ir 
gandrai. Kaip studentas Vainulis pasa
kojo, ten nulėkę paukščiai liūdnai vaikš- 
tą po krantus, palmių pavėsy garksą, o 
sulaukę pavasario, nors mažesniais pul
kais, grįžta į Šiaurę, į mūsų kraštus.

Sutirpo gervės dangaus mėlynėj, tik 
balsas dar, lyg iš už girių, atklysta dus
lus ir liūdnas.

Aldoniui gervių balsas kažin ko toks 
artimas. Jis būdamas rusų — vokiečių 
kare, Rytprūsiuose būdamas miške su
žeistas ir vienas, nieko daugiau negirdė
jo, tik gervės balsą. Ir ji lyg paklydus, 
ar sužeista dvi paras jam gailiai tulksėjo, 
kol jį surado draugai.

Jis buvo pasirengęs eiti į Žalius ir 
tėkšti į akis, pačiam Žaliui ir žmonai: 
„Tai ką, jei vaginėjat iš varžos žuvis, tai 
pasiimkit ir varžą“.

Didelio daikto, tai kas, jei per jų pie
vas teka griovys ir ties jų beržynėliu 
siauras, varžai tinkamas griovys. Jis pa
prašė, Žalys pavelijo, jis užtvėrė tvorą ii 
varžą įdėjo. Keletą kartų nunešė žu
vies, ir gerokai nunešė, tai, matyt, to dar 
negana, patys išima. Aišku, jau penktas 
rytas negauna nė vienos žuvelės, nors 
oras toks gražus, naktys šiltos. Žinia,

— Gerai. Pasakok toliau.
— Atliekamą nuo kasyklų laiką praleidžiu savo motinos 

ir darbininkų tarpe. Aš daug jais rūpinuosi. Galiu net pa
sigirti, kad daugumas jų man simpatizuoja. Tai man labai 
palengvins įvykdyti planus... Kai tik aš susituoksiu ir šias ka
syklas...

— Aha. Jau net tiek esi susiplanavęs. Puiku, Liudvikai. 
Dabar aš triskart labiau domiuosi tavo... sluoksniu.

Ir tylesniu balsu paklausė:
— Kada, reikia tikėtis, šie planai įvyks?
Liudvikas, nusišypsojęs, kalbėjo toliau:
— Atrodo, kad nuo ketvirtadienio vakaro jau šį tą esi 

pamiršęs. Aišku! Atsimeni mano nelaimingai žuvusį direktorių? 
Jo liko dukrelė, kurią mano motina ėmėsi globoti. Tai ir yra 
mano planų bendrininkė.

— 0, aš senas asilas. Kaip tik žuvusio direktoriaus šei
moje tikėjausi rasti vagių pėdsakus. Pasirodo, kad čia nieke 
negali būti.

— Aš malonėčiau, kad greičiau būtų galima naudoti 
sluoksnį ir įvykdyti mano socialinius planus, — kitur nukreipė 
kalbą Liudvikas.

— Taip, atsimenu, mes dažnai apie juos ginčydavomės.
— Duok, Dieve, kad su visais aš savo pažiūromis taip 

sutikčiau, kaip su tavimi.
— Ar tu ir čia turėjai progos apie jas pasiginčyti?
— Taip. Su daktaru Boriu.
— Apie jį dar nieko tu man nesakei. Ar jis turi ką bendro 

su tavo įmone?
— Tiesą sakant, nieko. Daktaras Boris jau turės apie 40 

metų. Jau treji metai, kaip apsigyvenęs Sen-Belyje. Tik atvy
kęs čion, jis norėjo nusipirkti daktaro Faveto rūmelius. Tačiau 
Faveto šeimyna, nors ir seniai jau čia negyvena, parduoti ne
sutiko. Tada daktaras Boris nusipirko ant plokštakalnio ga1a 
miško ir ten savotiškai įsikūrė. Pinigų tam dalykui išleido dau
gybę. Daktaro praktika jis neužsiima. Tačiau, kai būva namie, 
duoda patarimų, jei kas ateina, nieko už tai neimdamas. Bet 

jis dažnai nenamie, daug keliauja. Be to, jis neblogas chemikas 
ir archeologas. Savo namuose turi įsitaisęs laboratoriją ir mu
ziejų. Jei pridėsim dar keisčiausias idėjas, kurias daktaras Bo
ris skelbia, tai turėsi jau pilną jo portretą.

Pav., susidurdamas su manim, jis skelbia kraštutinį kon
servatizmą: nesąmonė, esą, rūpintis darbininkais, jie nemoka 
taupyti, nejaučia niekam dėkingumo nei pagarbos, ir t. t. Čia 
mudu niekada nesusikalbame. Tu žinai, kad šiuose dalykuose 
aš esu gana pažangus.

— Ne taip jau sunku su tavim susikalbėti, — juokėsi Enris.
— Visai kitaip jis kalba su darbininkais, kada jie ateina 

pas jį sveikatos patarimų. Tada jis kalba bemaž komunistiš
kai. Jis stengiasi sukelti jų nepasitenkinimą, bent aš taip spėju. 
Trumpai sakant, tai keistas originalas.

— Stebiuosi, kad tu taip abejingai apie jį kalbi. Ar tu 
su juo geruoju gyveni?

— Maž daug. Jis dažnai mane kviesdavosi į iškylas, ku
rios visada būdavo įdomios. Tai žmogus daug bastęsis po Eu
ropą ir daug žinąs. To viso nežiūrint, su juo būti — trupučiuką 
nejauku.

— Ar tu esi ką daugiau apie jį patyręs? Jo kilimą, 
praeitį?

— Beveik nieko. Kalbama, kad jo protėvis buvo kari
ninkas ir su Napoleono kariuomene žygiavo į Rusiją. N1' 
giavęs, dėl šeimyninių aplinkybių, ten ir pasiliko. Pats dakta
ras Boris, sako, buvo vedęs ukrainietę, tačiau ji greitai nu
mirusi. Maž daug prieš metus čion atsikėlė ir Borio svainis, 
grafas Lovskis, ir apsigyveno viloje, tarp Vonerės ir Pajonės. 
Grafas toks pat keistuolis, kaip ir daktaras.

— Vonerė — tenai, už kalnagūbrio?
— Taip.
— Kada tu paskutinį kartą matei daktarą Borį?
— Po šimts pypkių! Ko tu įsikandai tą daktarą?
— Nieko. Aš tik noriu viską išsiaiškinti. Turiu pažinti 

tavo aplinkinius žmones. Taigi, kada tu matei paskutinį kartą 
Borį? -4
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anksti rytą ateina Žalys, iškrato varžą, 
ir baigta. »

O šįryt, vargšas, matyt beskubėdamas 
užmiršo, ėmė ir surišo varžos ingerklį su 
savo juosta.

Aldonis išima iš kišenės juostą, žiūri, 
apvarto. Priklu žiūrėti į juostą, ji, rodos, 
drėgnu, vilnoniu vagio kvapu dvokia. Ji, 
sakytum, tirpsta kišenėje.

Tik toji liūdnai graži gervių daina jį 
sulaikė, jis iki pusės kelio skubėjo, di
deliais žingsniais žengdamas, rinko aštrius 
žodžius, kuriuos turėjo mesti Žaliui.

Jis suretina žingsnius, žiūri į Žalio na
mus. Tylu. Visa apylinkė miega ir Žalio 
sodyboj gūdžiai ramu. Gaidys sugiedojo, 
vartelius girgžtelėjo.

Aldonis sustoja prie daržo tvoros, prie 
žilvičio, galvoja ar eiti į Žalius, ar dar 
palaukti.

Tegu, dar vieną rytą eis anksčiau, ar 
nenučiups Žalio prie varžos, tai pasikal
bėtų...

Žalys galvoja, ką jis sakytų, jis dabar 
su piktumu truputį džiaugiasi, kaip jis 
kalbėtų su Žaliu, o Žalys tyli, arba kaip 
nieko nepešęs vilkas, sakytum, uodegą 
paspraudęs, sėlina namo.

Taip ir bus. Aldonis pasuko į savo 
vienkiemį, už žalio beržyno po medžiais 
dar miegantį.

n.
Žalys dažnai sutinka kaimyną, jis 

stebisi, kodėl jis, rodos, lyg supykęs, svei
kinamas piktai bambteli žodį, vengia su
sitikti.

Vakar sutiko prie beržyno, paklausė 
kaip' su pavasariu, ar užteksią ėdesio, 
Aldonis lyg nesuprasdamas atsakė:

— Jei bus maža ėdesio, aš žuvų pri- 
sivaginėsiu, — paskiau kažin ką dar pa
sakęs nuėjo, neturįs laiko, pavasarį vis
kas brangu, tai ir laikas reikia taupyti.

Žalys nesupranta, ką reiškia žuvys 
ką jos turi bendro su ėdesiu.

Didžiuojasi Aldonis, veislinį eržilą iš
augino, pernai pirko motorą javų kūlimo 
mašinai, trobas baigė statyti, gali pūstis. 
Žalys nepavydi, tačiau kaimynystėj gy

Joniškio Vidurinės Mokyklos Direktoriui — „S. Daukanto" 
D-vės Draugininkui

p. J. Lazauskui,
mirus jo mylimai žmonai, liūdesio dienoj, reiškiame giliausios 
užuojautos.

Joniškio Miesto Skautų ,,Žirgų“ skiltis.

venant, žvairakiuoti, lyg supykusiom ka
tėm, nei šis nei tas.

Parėjęs į namus, Žalys įsakė vaikams 
nesisukioti apie varžą, gal kartais vaikai 
nusisuka prie upelio, šakas ištrauko, ar 
ką nebūt padaro.

Tiek metų kaimynystėj gyvendami pO 
blogą žodį nepasisakė, o čia dabar kažin 
kokie niekniekiai gali supiudyti.

O gal Aldonis mano, kad už jo pievą, 
ar upelį turi žuvimis dalytis. Ne, jis to 
nenori, galės ir pasakyti.

Vakare Žalys sutikęs iš gimnazijos 
einantį Aldonio Rymantą, lyg kokį pa
prastą niekniekį, jam pasakė:

— Dėl to griovepalaikio gal tėvas ma
no, kad aš reikalauju kokio nors atlygi
nimo. Duok Dieve, jei kokią žuvį sugaur 
nat, gaudykit, aš neturiu laiko nei su 
varžomis užsiiminėti, nei žuvį gaudyti.

Kymantas žiūri, nesupranta. Ką nori 
tuo pasakyti.

— Gerai, aš tėvui taip ir pasakysiu. 
Sudie, dėde. — Nuėjo Kymantas per 
beržyną, atsilapojęs, nuo kaktos brauk
damas prakaitą. Galvoja apie futbolo mu
šimą, galvosūkį. Visi ketvirtokai lauže 
galvas, norėjo išspręsti galvosūkį, deja, 
nepavyko.

Jis atsisėda ant kelmo, išsiima žur
nalą. Turi išspręsti, nejuokai tris taškus 
gauti, jis tikisi dovaną laimėti.

Atsiklaupia prie kelmo, išsiima pieš
tuką. Sukranksėjo varna, toli gieda vytu
rys, girdi upelio čiurlenimą.

Sunku sugaudyti mintys, visa aplin
kuma maišo.

— Tai ką čia dabar, skubėk, pietūs 
atauš, — ateina su kirviu tėvas, marga 
juosta susijuosęs.

Kymantas susikraustęs pastfebi žtėvo 
juostą, rodos, niekas namuose-.. tokios 
juostos neturėjo.

— Tėti, kur gavai šitą juostą?
— Spėk — atiduosiu. - .
— Dovanojo kas nors.
Tėvas truputį šypsosi, atriša nuo

juosmenio juostą:
— Tai nepažįsti Žalio juostos. Už žuvis 

man paliko prie varžos. Dabar nešioju, 
ar nesutiksiu Žalio, sakysiu atsiimk savo 
juostą, nors žuvis jau suvalgei.

— A, tiesa, Žalys man sakė dėl grio
vio žuvų, jis nereikalaująs jokio atlygi
nimo. — Nors nesuprasdamas kam .tai 
pasakojo Žalys, Kymantas viską pakarto
jo tėvui.

— Negryna sąžinė, kaip aidas girioj, 
visada kartojasi, — tėvas džiaugiasi su
žinojęs visą tiesą.

— Aš namuose nesakiau, žinai, jau 
penktas rytas negaunu žuvų. Abejojau, 
sakau gal nepatenka į varžą, norėjau pa
saugoti, bet kam saugoti, jei vakar ryt 
radau juostą prie ingerklio pririštą. Štai, 
kas žuvį išima. Matai, girdi, mes kvaili, 
nežinosim, nesuprasim, pasakoja lyg ma
žiems vaikams. — Aldonis aitriai nusi- 
spiovė, liepė Kymantui eiti namon.

Kymantui keista, kažin ar galėtų Ža
lys išimti žuvis, gal kas kitas, o gal žuvų 
nebėra. Penktas rytas jau nebegauna žu
vies. Gal... Tačiau Žaliai geri kaimynai, 
su Justu sėdi vienam suole, abu vie-

— Jau kelios savaitės, kaip nesu jo matęs. Paskutinį 
kartą — palauk, atsiminsiu — tai buvo, kai aš birželio mėnesį 
grįžau iš Paryžiaus, iš Curie instituto. Bet... bet ko tu taip 
domiesi šiuo senu vaiku? Ar turi tam kokio pagrindo?

— Ne, neturiu, — bandė Enris sumažinti draugo nuste
bimą. — Aš jo visiškai neįtariu. Bet tu pats sakai, kad, tavo 
pažįstamų tarpe, daktaras Boris didžiausias originalas. Tai ir 
mane trupučiuką intriguoja. Visada smagu pakalbėti apie ori
ginalius žmones.

Tačiau Liudvikas ne visai liko patenkintas tokiu atsa
kymu. Jam atrodė, kad Enris ne viską bus pasakęs, ką mano.

Besikalbėdami juodu nė nepasijuto, kaip atėjo ligi sto
vyklos. Čia pamatė, kaip domėjosi stovykla žmonės, einą iš 
bažnyčios. Net sustoję žiūrėjo į palapines ir iškeltą vėliavą.

— Štai ir atėjome, Enri. Aš toliau neisiu. Mes susitik
sime vėliau, teisybė?

— Būsiu punktualus. Ar man ateiti pas tave į namus?
— Nėra reikalo. Aš būsiu laboratorijoje. Iš ten mes leng

vai galėsime slaptu keliu nueiti į kasyklas.
— Sutarta.
Liudvikas sparčiu žingsniu nuėjo atgal į Sen-Belį, o Enris 

keliais šuoliais pasiekė savo išalkusius skautus.
— 0, štai jau draugininkas. Mes jūs laukėme.
— Aš parėjau punktualiai. Dar ne pietūs.
— Čia alkis sparčiau žygiuoja, negu mieste. Toks nuo

stabiai šviežias oras.
— Ne tik šviežias, — pridėjo Kastoras. — Čia jis geras 

ir sveikas.
— Taip ir maniau, kad čia daug gero rasi, tu senas opti

miste, — juokėsi Enris.
— Aš tiesiog negaliu įsivaizduoti, kur jis nerastų gerų 

ypatybių, — murmėjo Povilas.
— Net ir tavyje randu, — atkirto užkabintas Kastoras.
— Ruoškitės pietų, — baigė jų ginčus Enris. — Kitaip 

dar viens kitą prarysite.

Kadangi kun. Liuks buvo likęs pas kleboną, tai pats drau
gininkas sukalbėjo maldą prieš valgį. Po maldos visi susėdo 
aplink ant žemės paruoštą stalą ir ėmė valgyti. Taip uoliai 
visi dirbo dantimis, kad ir kalbas užmiršo. Didžiausi kąsniai 
nykte nyko. Kai lėkštės jau buvo tuščios, Vilkas priėjo prie 
draugininko ir tarė:

— Draugininke, aš turiu jums ką pasakyti.
— Ar buvai išėjęs pasižvalgyti? — prisigretinęs klausė 

smalsusis Jonas.
— Kai jūs buvote bažnyčioje, aš nuėjau į mišką ir radau 

pėdsakų.
— Jis rastų pėdsakų ir aplink mūs stalą. Ar ne tiesa, 

Vilke? — pradėjo erzinti kitas.
— Ypač vilko pėdsakus jis moka pažinti
— Giminiškas kvapas išduoda.
Vilkas negalėjo nė atsikirsti, taip staiga visų užpultas. 

Jis tik maldaujamu žvilgsniu žiūrėjo į draugininką. Enris atsi
kėlė ir nusivedė Vilką nuošaliau.

— Na, kas atsitiko, Vilke?
— Man rodos, kad šioje vietoje vakar vakare, prieš mūsų 

atvykimą, gerokai kažkas siautė.
— Ką? Čia siautė?...
— Aš tikrai nežinau. Tačiau, šiaip ar taip, tai gana nuo

stabu...
— Tai pasakok. Tik gražiai, viską iš eilės.
— Taigi, pirmiausia, auto turėjo būti atvažiavęs ligi čia, 

kur dabar palapinės. Čia jis negalėjo apsisukti, ir turėjo atbu
las važiuoti net ligi pat vieškelio. Padangų raštas aiškiai atsi
mušęs. Kai atgal grįžo, mašina, aš manau, buvo žymiai sun
kesnė, negu atvažiuodama. Šiaip ar taip, ji čia stovėjo per 
lietų. Grįždama vėžes kur kas giliau įspaudė. Ar čia lietus 
kaltas, kad suminkštino žemę, ar krovinys, aš nežinau.

— Po perkūnų! — pamanė Enris. — Argi tai būtų tas 
pats auto, kurį vakar vakare Petras matė atbulą važiuojant?
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namečiai, keturioliktus metus nuo Velykų 
pradėjo.

Gal kas nors kitas iškrato varžą, ką 
toji juosta. Rymantas galvoja, kaip čia 
sužinoti tiesą.

Vakare, saulė jau buvo nusileidus, Ry
mantas išėjo i beržyną, po eglaitės ša
komis, iš kur matosi varža, jis pasirengė 
nematomą vietą. Kaip lizdą supynė iš 
eglišakių.

Prie laužo.

ui.
Pats vidurnaktis, ant stalo stovįs laik

rodis taksi, girdi Rymantas iš seklyčios, 
bet neisi pažiūrėti, gali tėvas pajusti — 
nubus.

Jis tyliai atidaro langą, išlipa, vėl už
daro.

Gaidys nugiedojo, mėnuo ant Jonikū- 
nų šilo, tai pats vidurnaktis, žvaigždės, 
tarsi išspaustos.

Kažin ko nejauku, šalta srovė perpila 
visą, lyg baisu. Apsidairęs, lyg vagis, 
skubina į beržyną, ant valkelių užsidėjęs 
plonas ledas.

Po valandėlės jis jau sėdi iš vakaro 
parengtoj patalpoj, čia atėjus jam drą
siau, tai kažin kas, lyg sava.

Varžos ingerklio turėklas matosi, 
upelio vanduo žvilga, žvaigždės ir mėnuo 
mirksta vandenyje.

Užubalių pievose pradėjo ulbėti tetir
vinąs, jo duslų burbuliavimą karpo pem

pės ryksmas. Už valandos pradės rytai 
boluoti, jau truputį balsgana ties Onuš
kio dvaru.

Jis seka varžą, rodos, tuoj pasirodys 
koks nors vyras, apsidairęs, skubiai iš
kels varžą, iškratys ir dings už kalniuko. 
Kad tik jis neitų per beržyną, gali į jo 
gūžtą pataikyti, ką tada sakysi.

Slenka valandos, jam ilgos, kiek bai
me persisunkę.

Žalys neateis, ne, Žalys geriausias 
kaimynas, jam širdis taip kalba kažin 
koks nujautimas pasako: Žalys žuvų ne
vogs.

?! Jis žiūri ištempęs akis-, norėjo su
šukti. Iš kur tas šuo?...

Atbėgo ant kranto, apsidairė, staiga 
įšoko į upelį. Tai lapė! Tikrai. Upelis 
negilus, kojomis taško vandenį, pasine
ria. Ištraukusi žuvį išneša ant kranto, 
perkandus galvą numeta, paskiau vėl šoka 
į vandenį.

Taip išvilko keletą žuvų, nusipurčiusi 
vandenį suėmė į nasrus žuvis, ir neria,

Staiga jis surinka, iššoka iš po eg
laitės.

Lapė nuneria it vėjas, dvi lydekos 
sutreškintom galvom lieka ant pievos, 
viena dar gyva, uodega plaka sustingusią 
žolę.

Prieina prie varžos, apžiūri. Varža 
kaip buvusi, tik lazdyno lazdelės kiek 
praskirtos, šakos kiek apšalę, vanduo 
sruvena, ant žvyruoto dugno matosi balti 
akmenys.

Pasiėmęs žuvis eina į namus. Dar visi 
miega, rytuose dangus pabalęs, ant kie
mo vištos vaikšto.

Sutiko tėvą prie sodo.
— Hm, tai kur dabar buvai, — susi

dūręs tėvas nustemba. — Žuvis nešioji.
— Ką paliko vagilė, atnešu, — jis 

pakelia lydekas.
Viską papasakoja tėvui.
Tėvas valandėlę galvoja, abu su

grįžta į pirkią. Motina jau apie pečių 
triūsia.

Kai motinai papasakojo, ji, tarsi pa
tardama, pasakė tėvui:

— Matai, kaip kaimynus gali apkaltin
ti, tai gerai Rymantas, o tu jau kelinta 
diena surūgęs vaikštai.

Aldonis tyli. Pažvelgė į langą, tarsi 
kažin kam pasakė:

— Visi galim klysti, tik aš nesirū
pinau savo klaida. — Patylomis išėjo

IV.
Žalys eina iš beržyno, girdi Aldonio 

balsą:
— Palauk, eisim kartu, pas jus noriu 

užsukti.
Žalys sustoja, užsidega pypkę. Aldo

nis priėjęs ir susiranda tabaką, ilgai 
kemša, sakytum, koks kaltininkas, bijo 
pažiūrėti į Žalio akis, o pastarasis lyg 
nori atspėti nerimasties pilną žvilgsnį.

— Šįmet gražus pavasaris, gal anksti 
galvijus išginsim. Paukščiai baigia grįžti.

— Ankstyvas ir šiltas, regi, rugiai, 
kaip gelumbė, — atsako Žalys.

Iš tolo, melsvumoj dangaus girdi ger
vių dainą, ilgas kablys plaukia, tarsi 
šliaužia sparnais melsvo dangaus tyru
moj, baltus debesis palieka.

— Paukščiai, regi, kabliais skrenda, 
sako, taip esą lengviau. Mat, pirmoji pra
skina orą, tai kitoms jau lengviau. Sa
kau, paukštis, sakytum, neprotingas 
tvarinys, ale mat, moka taip gražiai 
skristi.

— Ir aš kartais nusistebiu, taigi, ir 
žąsys ir gervės vis kabliais skrenda, sa
kytum, visos susitarę vieningai piauti 
orą. Paukščiai moka sugyventi. Aš manau, 
gal jie niekados nesusipyksta. Taip išle
kia, taip grįžta, o žmogus, sakysim, la
bai gudrus, mokytas sutvėrimas, o nesu
gyvena, pykstasi, nors tu čia ką daryk.

Abu pažiūri į gerves, o jų liūdnai ma
lonaus tulksėjimo pilna visoj padangėj, 
pievoj ir šile.

Staiga Aldonis sustabdo Žalį, paima 
už rankos:

— Kaimyne, aš jus neteisingai įta
riau. Klysti žmogus dažnai. Dabar, suži
nojau, gailiuosi... žinai kaimyne, blogu 
žodžiu nepersikorėm, atleisk. Čia toks 
niekniekis, tavo griovys, tai yra, per ta
vo pievą teka upelis, o aš varžas dedu...

Kurį jaunuoliai taisė? Kuris buvo taip sunkiai prikrautas? K a 
jis čia būtų veikęs? — Tokios mintys, kaip žaibas, perbėgo 
per Enrio galvą. Dar atsiminė, kad ir jis pats tą mašiną, eida
mas gulti, matė grįžtančią iš naktinės kelionės. Ir vis labiau 
jis ėmė domėtis visais šiais keistais dalykais ir visu Chryzle- 
rio elgesiu.

— Ar jau viskas, ką tu šįryt susiuostinėjai? — po va
landėlės vėl paklausė Enris.

— Apie auto tik tiek. Tačiau aš turėjau ir gražią pra
mogėlę: sekiau važiavusiojo autu pėdsakus.

— Argi buvo galima juos įžiūrėti? Mes tiek čia ištrypė
me žemę, — klausė draugininkas, kaskart labiau susidomėda
mas Vilko pasakojimu.

— Taip, galima. Nes nė vieno iš mūs batai nėra tokio
mis pasagomis pakaustyti. Važiavusiojo gi autu batai stipriai 
kaustyti išraižytomis pasagomis. Viena pasaga prikalta prie 
puspadžio, antra — prie užkulnio. Pasagos prikaltos vinelėmis 
su trikampėmis galvutėmis. Tai palieka labai įstabius pėdsa
kus. Juo labiau, kad kairės kojos užkulnyje stoka vienos vi
nutės. Man pavyko visa tai įžiūrėti.

— Ką gi rodė jo pėdsakai?
— Važiavusis autu buvo nuėjęs net ligi upe'.io. Ten jis 

išsivalė savo karbitinę lempą, prisipylė ją iš naujo ir užsidegė. 
Tai tikrai žinau. Žolėje radau suvartoto karbito liekanų ir nu
brauktų degtukų. Vėjas tris ar keturis kartus jam užpūtė.

— Matvt, jis nematė jokio pavojaus, — tarė Enris. Kiek 
patylėjęs, vėl paklausė:

— Betgi auto turėjo elektrinę šviesą. Bent ją turėjo 
Chryzleris, kurį mes matėme kalnakelyje.

— Pradžioje nė aš nežinojau, kam jam karbito lempa. 
Bet vėliau radau. Užsižibinęs lempą, jis nuėjo į mišką. Ten 
jam, matyt, ir bus prireikę karbitinės lempos.

— Ką? Jis buvo miške?
— Yra pagrindo taip sakyti. Gal būti, kad jie buvo net 

dviese.

— Vakar vakare automobilyje buvo tik vienas.
— Kas dėl antrojo, tai aš nesu taip tikras. Jo pėdsakai 

žymiai menkesni. Jis avėjo teniso bateliais su guminiais pus
padžiais.

— Per lietų? Tačiau jo nebuvo automobilyje, kurį jūs 
taisėte?

— Jis galėjo likti griuvėsiuose,
— Griuvėsiuose?
— Teisybė, apie juos dar nieko mes tamstai neprane- 

šėme. Viduryje miško yra griuvėsiai. Išrodo, kad tai sena kop
lyčia. Aš negalėjau išskaityti nusitrynusių užrašų. Tačiau tiek 
aš įsitikinau, kad ji buvo pašvęsta šventam Benediktui ir šven
tam Martynui.

— Tur būt, ji kokiu nors būdu priklausė Savinjo vie
nuolynui. Ar toji koplyčia taip pat sugriuvus, kaip ir pats vie
nuolynas?

— Sienos, vietomis, dar turės kokius du-tris metrus aukš
čio. Stogo nėra jau nė ženklo. Altorius dar tebestovi. Grindys 
dar tebeišgrįstos. Šiek tiek ją apvalę, galėtume kada ten at
laikyti pamaldas.

— Palauk su savo projektais. Sakyk dabar, ką daugiau 
pastebėjai?

— Gerai, draugininke. Aš jau esu sakęs, kad važiavusis 
autu buvo miške. Jis buvo ir koplyčioje. Jis ėjo daugelį kartų. 
Vis į koplyčią ir atgal. Vargu iš pamaldumo jis ten vaikščiojo. 
Kai grįždavo, jo pėdos likdavo kur kas giliau įspaustos. Aš 
manau, kad iš koplyčios jis nešdavosi kokį nešinį,

— Ir koplyčioje tu radai jo pėdsakus? — klausė Enris.
— Tikrai negaliu pasakyti. Aš dar nespėjau ištirti griū

vėsiu. Jau buvau bepradedąs ten tyrinėti, kai mūsiškiai grįžo 
iš bažnyčios. Aš turėjau bėgti, kad laiku pribūčiau pas pala
pines... Ką jis nešėsi, aš irgi negaliu pasakyti. Gal būt, ką iš 
senienų, kokį kapitelį, ar ką kitą.
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A. Val iukėnas.

Mano įžodis.
Saulėtajam gyvenimui buvau aš 

miręs, lygiai, kaip jis manyje. Tam
suma apgaubė mano pilką ir men
ką šešėlį, aš tapau jos dievaičio 
vergu. Nekenčiau jo, skundžiaus ir 
verkiau—tik vienas pats sau. Ma
ryje gimė malda, malda įamybės. 
Aš jos ieškojau kambario dulkėse, 
tik neradau. Aš jos šaukiausi gat
vėj—ji neatsiliepė. Aš jos ieškojau 
džaz bando užviešpatautose salėse, 
bet ji dar buvo pasislėpusi. Nusi
miniau. Ir vieną tamsią naktį vog
čia išėjau į gyvenimą. O gal ir bu
vo šviesu, tik ne man. Toli toli 
girdėjau mane šaukė kažkas, toli 
žibėjo šviesa, kaip katakombon be
žengiančio fakelas. Ji mane suvi-

Pavėlijai kaimyne — ačiū. 0 aš pradėjau 
manyti, kad tamsta žuvį imi. Klydau... 
Taigi, sakau, atleisk, — Aldoniui drai
kosi žodžiai, jis žiūri į šalį.

Žalys nustebęs valandėlę galvoja, ne
supranta. Pažiūrėjęs į Aldonį, apkabina, 
pabučiuoja į veidą,

— Aš neturiu ko atleisti, kaimyne. 
Taikoj gyvenom, taip ir gyvensim.

— Man nesmagu, aš ir aštresnį žodį 
pasakiau, tai dovanok.

Abu nuėjo į Žalio sodybą, Aldonis 
papasakojo, kaip Kymantas sučiupo la
pę prie upelio.

— Juostą, tiesa, radau prinertą, grą
žinsiu.

Žalys numoja ranka. — Einu aną die
ną, matau ingerklis atsipalaidojęs, — pri- 
nėriau.

Gervių dainą toli nuplaukė, sutirpo 
kablys melsvumoj, Aldoniui ir Žaliui pri
mindamas, apie paukščių sugvyenimą. 

liojo, aš sekiau ją. Oi sunkus tas 
kelias! Kartus, kaip garstyčios, tau
rus kaip Jochanos mirtis ir audrin
gas, kaip Didonos meilė.

Atsigręžiau į praeitį ir... užvirė 
kraujas. Pradėjau grūmoti pasauliui 
—pradėjau gyventi. Čia mano ke
lią žymėjo žalia vėliava. Ir myli
moji mano buvo jinai. Jinai, su 
žodžiais^ „Dievui, tėvynei ir arti
mui" .—Žodžiais amžinosios nerimas- 
tos ir nenuilstamos kovos inspira
toriais.

Ir išaušo kartą pavasaris. Skaid
rus, giedras, ugningas. Išaušo balan
džio dvidešimt trečioji, neužmir- 
šuolėmis pasipuošusis. Ach ji, ta 
diena, mus išvadinusi į girią ir, 
lyg demonas Kristui, parodžiusi ste
buklingąją harmoniją, parodžiusi 
neaprėpiamus horizontus! Ta ste
buklingoji ir paslaptingoji ąžuolyno 
simfonija! Ji apsvaigino mane.

Aš pakėliau akis, akis stebuklin
gos spalvų harmonijos ir muzikos 
sužavėtas. Ir parpuoliau ant kelių, 
pirmą sykį taip karštai pagarbi
nau Jį.

— Tebūnie garbė Tau, Tvėrėjuu 
šios žemės, žemės saulėtosios ir 
kvepiančios aromatu.

— Cha, cha, cha, — nusikvatojo 
demonas. Išskėtęs sparnus ant kal
no kesnojęs—cha, cha, cha—nusi
kvatojo vėl—užmiršai jau tas nak
tis? cha, cha, cha.—Tvėrėjau, juk 
Tau aš buvau „visada“ ištikimas! 
Cha, cha, cha — tyčiojos iš mano 
maldos. — Aš tą valpurgijų naktį 
gyvenau „su malda“. Cha, cha cha 
— karčiai kvatojosi.

Kvatojosi tarpekalnės, dejavo slė
niai, skambėjo lygumos, mėldėsi 
gojai. t

Aš virpėjau. Kančia sukaustė 
mano širdį ir skausmas suskaitė 
kaulus mano,

Aš pravėriau ašarotas akis ir pa
mačiau skautų Jeruzalę—Mefekin- 
gą Mačiau skautą. Jis išalkęs sku
bėjo su telegrama, skubėjo ir jį 
užmigdė kulka gatvėje. Jis prieš 
užmigdamas meldėsi už tėvy
nę ir verkė neišpildęs paskuti
nio uždavinio. Jis atkreipė kalstan
čias akis į mane ir pasakė — eik, 
kovok, drąsiau, vyriškiau! —

Sutrimitavo trimitai ir užgaudė 
giesmę. Giesmę ugningą, galingą. 
Aš užburtas jos ėjau prisiekti...

Ach! Jau pražuvo tas sapnas! Ir 
jį tik kartą tesapnavau. Ir dabar, 
po septynių metų, atsimenu, kai 
mėnesieną, išblyškusiomis lūpomis 
prieš vėliavą, tarp išsirikiavusių ir 
fakelais pasipuošusių skautų, kal
bėjau: brangindamas savo garbę, 
aš pasižadu...

Ir tada prieš mane išaugo minia, 
minia grūmodama, kaip Mozei. Ji 
rėkė meilės, aš ją paaukojau. Aš 
ėjau į ją su palaimos šypsena, nors 
sunkus tai gyvenimo kelias! << ■ ..>

Ir iki šiai dienai savo gyvenime 
turėjau dvi brangiausias dienąs: 
vieną, kai motina pirmą kartą bu
čiuodama paaukojo mane gyveni
mui, antrą, kai brangi skautija, ma-r 
no įžodžio dieną, įsakė: —Eik ke
liu, kurį nurodo vėliava su žo
džiais: Dievui, Tėvynei ir artimui.

...Ir koplyčioje tu radai jo pėdsakus? ..

— Bravo, Vilkai. Tu visai gerai ištyrei, — pagyrė drau-.. 
gininkas Vilką, paplodamas jį ranka per petį.

Pabaigę kalbą, abu grįžo prie palapinių.
— Ho-ho-ho-ho, — šaukdami pasitiko likusieji draugi

ninką su Vilku. Tuojau visi subėgo prie grįžusiųjų ir smalsiai 
laukė, gal ką išgirs iš apsukraus Vilko pranešimo.

Bet tuo metu kaip tik pasigirdo Sen-Belio varpų gau
dimas, ir draugininkas tarė:

— Girdite, jau skambina mišparams? Greitai 3 valandos. 
Su tom pasakom tik laiką sugaišome. Dar indai neplauti, rei
kia juos sumazgoti. Po pietų siūlyčiau tokią darbų tvarką. 
„Vilkų" skiltis išieškos griuvėsius. Vilkas ten rado pėdsakų. 
Galėsite juos tiksliau ištirti. Visas šis miškas, taigi ir griu
vėsiai, yra pono Vindelio. Dėl to leidimą tyrinėti mes turime. 
Vėliau ši skiltis paruoš vakarienę. Tiesa, Karoli, tu tai padarysi?

— Taip, draugininke.
— Ar tai jau visa darbų tvarka? — nusiminę klausė kiti.
— Nesisielokit, gausite darbo visi, — nusijuokė Enris. — 

„Gulbinai" dės visas pastangas, kad kuo daugiausia sužinotų 
apie vakarykštį automobilį. Žinoma, visur elkitės padoriai. 
Mes negalime ir neturime reikalo kaišioti savo nosis ten, kur 
mūs nenori, juo labiau — lįsti į svetimus namus. Vakarykščias 
auto bus jums gera žinių rinkimo pamoka. Aš dar turiu jums 
pranešti, kad šiąnakt, kai jūs jau miegojote, mačiau tą patį 
auto grįžtantį iš kalnakelio. Jis turėjo važiuoti per Sen-Belį. 
Tik miesto gatvių grindinys ir asfaltas bus blogi liudininkai. 
Stenkitės, kaip patys išmanote, ką sužvejoti. ■ ..

— Bus padaryta! — atsakė „gulbinų“ skiltįnįnkas, ūr visi 
jam pritarė.

— Dabar, jaunuoliai, aš išeinu. Vakarienės sugrįšiu. Šiaip 
ar taip, nesisielokite, jeigu pareičiau ir kiek vėliau. Aš -turiu 
padaryti vizitą. , u XG’-bii

— Ligi vakaro, draugininke. . . .į.« '
— Ligi vakaro. Laimės ir pasisekimo!

Sekantis (IV) skyrius: Kasyklose.

Išvertė N. Večerkienė. • .
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| Iš mūsų gyvenimo. =

Būsiu šoferiu, — pagalvojo Murziukas, žiūrėdamas į odiniu švar
ku apsirengusi automobilio valdytoją. — Kaip gera laikyti vairą ran
kose ir važiuoti kur tik nori; ..

— Tu skraidei? — paklausė netikėtai Simas („telefono“ ponios 
sūnus) Murziuko.

— Ne, bet labai norėčiau. Ko tu dabar važiuoji į...?
— Į aerodromą, — pabaigė sakinį Simas, matydamas, kad Murziu

kas negali ištarti keisto žodžio. Tėvelis atskrenda iš Klaipėdos. Mes 
važiuojam sutikti.

— O kas tavo tėvelis?
— Nežinojai? Teisėjas.
— O ką daro teisėjas?
— Žmones teisia. Jei kas užmuša — užmušėją nubaudžia. Plėšikus 

į kalėjimą sodina. Vagius taip pat. O yra tokių, kurie... Atvažiavom, 
bėkim, lėktuvas leidžias!

Iš tikrųjų, skaisčiai pilkas lėktuvas, apsukęs ratą, pamažu nusi
leido į pievą. Iš lėktuvo išlipo, keistais odiniais rūbais apsirengę du 
vyriškiai. Jie nusiėmė nuo akių didelius akinius ir linksmai nusišypsojo 
pribėgusiems vaikams.

Kol Simas kalbėjo su tėveliu, Murziukas apžiūrėjo lėktuvą.
Virpančia ranka jis paglostė jo sparnus, pačiupinėjo uodegą ir 

ratus ir nustebęs pamatė, kad ratai tokie kaip automobilio.
— Ką, patinka? — linksmai nusijuokęs paklausė lakūnas, — No

rėtum skristi?
— Norėčiau. . .
Murziukas net paraudo. Jis manė, kad tuoj lakūnas ims jį įkels į 

lėktuvą ir... sudiev žemė! Jau galvoj jam kūrėsi vaizdas, kaip tur būt, 
gražu ten aukštai viršum debesų, kokie mažučiai, tur būt, atrodo žmo
nės, kaip gera mokėti skraidyti, ir jis jau buvo pasiryžęs, bet lakūnas 
tik paglostė jo galvą ir nusišypsojęs tarė:

— Truputį per jaunas. Paaugęs galėtum būt geras lakūnas.
Dabar Murziukas jau pasirinko: „Žinoma, būsiu lakūnu“. Grįžęs 

namo, jis visą vakafą galvojo apie pasirinktą profesiją, o nakti sapnavo 
skrendąs viršum baltų, kaip sniegas debesų, aukštyn, aukštyn, kur švie
čia ir šildo saulė, kur dar nežinomi neištyrinėti erdvių plotai... Ir jis, 
Murziukas, pirmas atranda nežinomas naujas žvaigždes ir jis, Murziukas, 
tas žvaigždes padovanoja savo globėjams ir bičiuliams, sakydamas:

— Dabar aš atsidėkoju Jums už auklėjimą ir globojimą.

Šeduviečius aplankius.
Šeduva nors nemažas miestelis, turįs 

vid. mokyklą, skautų nedaug turi, jie 
nesudaro nė vienos pilnos draugovės. 
Jau antri metai sėkmingai veikia ats. 
Sakalų skiltis, vadovaujama J. Šereivos. 
Skautams padeda miestelio inteligentija, 
kurios dėka pernai Sakalai padarė 4 
dienų stovyklą. Sakalai palaiko tamprius 
ryšius su Radviliškio skautais, kurie, kai
po daug galingesni, mielai padeda. Šie
met Sakalai ruošiasi vėl stovyklauti.

Balys Gendvilas.
Skautų iškilmės Pilviškiuose.

Sekmadienį, bal. m. 24 d., Pilviškiuose 
buvo skautų įžodžio iškilmės. Jose daly
vavo visos skiltys, mokytojai ir nemažas 
skaičius svečių.

Iškilmės prasidėjo Lietuvos ir skautų 
himnais, po to, dr-kas p. F. Švelnys pa
sakė trumpą, bet gražią kalbą ir tuo pra
sidėjo svarbiausias iškilmių aktas, — įžo
džio davimas. Įžodį davė apie 20 skau
tų. Po įžodžio p. Šalčiūnas perskaitė svei
kinimus. Žodžiu sveikino skautų globėjas 
p. J. Švoba, blaivininkų dr-jos pirm. p. 
J. Janulis, gyd. Makarauskas ir kiti. Skau
tai susirinkusius gražiai pavaišino. Pa
dainavę keletą dainų skautai ir svečiai 
išsiskirstė. VoDe.

Alytus. Vytauto Didžiojo dr-vė dėka 
mokyt, p. Šalkausko pasiekė aukštą vei
kimo laipsnį. Dr-vėj šešios skiltys. Skil
tyse veikimas geras.

Vytautiečiai mano važiuoti ir į ar
timesnius miestelius gastroliuoti ir popu
liarinti skautystę.

Skautams Vilnius brangus. Vilniaus 
vadavimo klausimas visiems rūpi. Visi 
turėtų prisidėti prie jo atvadavimo, kas 
ir kuo gali, todėl visi vytautiečiai įsigijo 
Vilniaus pasus ir įlipino kiekvienas po 
ženklelį. Vytautiečiai nori, kad visas tun
tas juos pasektų.

Dr-vės korespondentas.
Iš Rokiškio tunto padangės.

Kaip dažnai mūsų vaikystės svajonės, kiek paaugus atrodo per
nelyg vaikiškos ir neįvykinamos. Murziukas taip pat pajuto kaip kasmet 
keičiasi jo pažvalga į gyvenimą, į mokslą. ..

Prabėgo ketvertą metų. Murziukas išaugo į gražų liekną, skaisčia
veidį, mėlynakį vaikiną ir, žinoma, dar nepasidarė nė lakūnu, nė polici
ninku. Dabar jau jį neviliojo raudonos apikaklės ar nuostabus lėktuvo 
greitumas, jam rūpėjo pažinti žmones, jų gyvenimo prasmę, pasaulio 
santvarką. Visa tai, ką jis anksčiau tik knygose iškaitydavo dabar jis 
aiškiai pamatė gyvenime. Mokytis Murziukui sekėsi, tad turėjo pakan
kamai atliekamo laiko skaityti knygas, lankyti teatrą, sportuoti.

Su sūnėnu jis labai susibičiuliavo. Su mokytoju gyvai susirašinėjo, 
o motinai kas mėnesį siųsdavo kokią, kad ir mažą dovanėlę, guosdamas, 
ramindamas ją ir žadėdamas, kai išaugsiąs didelis vyras, nupirkti na
melį, kur ji galėtų ramiai, be rūpesčio, leisti savo dienas.

Murziukas dažnai galvodavo apie tai, kaip būtų gera, kad visi 
žmonės turėtų nuosavus namus, kad nereikėtų neturtingiems lenktis 
prieš turtinguosius, kad daugiau būtų žmonėse džiaugsmo ir. linksmu
mo. Jam buvo keista, kad žmonės dažnai elgiasi ne taip, kaip turėtų 
elgtis, kalba vienaip, o dirba visai ką kitą; jis ne kartą buvo pastebė
jęs draugus kalbant netiesą ir neraustant. Murziukas guodėsi dėdei ir 
ilguos laiškuos mokytojui prašydavo patarimo.

Kartą mokytojas jam parašė ilgą laišką:
„Nevargink savęs, Murziuk, klausimais, kurie dar per sunku tau 

spręsti. Atsimink, kad gyvenimas labai painus ir protingi žmonės iš
gyvenę visą amžių ir tai kartais prisipažįsta jo nesupratę. Kartais gy
venime būna didelis skirtumas tarp teorijos (minties, sugalvojimo) ir

Įsikūrė vyresnės skautės.
Š. m. balandžio 15 d. gimnazijoje bu

vo steigiamas vyresnių skaučių susirin
kimas.

Vyčių įžodžio iškilmės.
Rokiškio vyčiai š. m. balandžio 16 d. 

įžodžio proga suruošė iškilmes. Į iškil
mes atsilankė daug svečių: gim. dir. p. 
Grytė, insp. p. Naginskas, aps. virš. p. 
Jurgelis, sk. r. dr-jos pirm. p. J. Avižo
nis ir kai kurie gimn. pedagogai. Po trum
pos Dr. J. Basanavičiaus būrelio isto
rijos, p. J. Avižonis skaitė paskaitą, po 
kurios parodyta keletą skautiškų vaidi
nimų, vėliau buvo šokiai.
Naujės skautams remti dr-jos skyrius.

Kupiškis. Bal. m, 17 d. tunt. Simanavi
čiaus paraginimu Kupiškyje įsisteigė sk. 
r. dr-jos skyrius. Tuo tarpu skyrių su
daro 14 narių. Valdybą sudaro: pirm. p. 
A. Savickas ir nariai — p. Špokevičius 
ir p. Kulikauskas.

Egzaminai.
Kupiškis. Bal. m. 17 d. į Kupiškį bu

vo nuvykę trys tunto atstovai: vyr. skiltn, 
J. Butkevičius, vyr. skiltn. D. Diržytė ir 
skiltn. A. Čižiūnas, kurie egzaminavo 32 
skautus-es į III-jį patyr. laipsnį.

Sanitarinis punktas.
Rokiškio gimn. skautai iš savivaldybės 

gavo daugiau kaip už 115 litų pirmai pa
galbai reikalingų medikamentų.. Sanita
rinio punkto vedėju paskirtas: sk., v. 
skiltn. C. Vaitekavičius.

Sartų Bimbalas.
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Skautui
Česlovui Liubinskui

mirus, jo tėveliams reiškiame skautišką 
užuojautą

Kauno rajono tuntas.

_Nauja IV D. L. K. Kęstučio dr-vė.
Ukmergė. Ats. miesto skautų perorga

nizuota į IV D. L. K. Kęstučio dr-vę. 
Dr-ku paskirtas valdininkas vyr. skilt. 
B. Jurgelėnas. Naujas dr-kas netvarkoj 
perėmęs dr-vę, dabar visai ant tvirtų ko
jų pastatė- narių skaito jau 35. Susirin
kimai daromi kiekvieną sekmadienį; da
bar užteks pasakyti, kad bus iškyla, tai 
jau puodukai, kirvukai, kastuvėliai ir k. 
bus. nes kiekvienas žinos ką atsinešti.

Ženkliukams ir uniformai įsigyti įsteig
ta taupomoji kasa. Kiekvieną savaitę k,ek 
kas galėdami įdeda, o įžodį davę išsiims.

Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.

Skiltininkų kursai.
Suruošė III dr. V, Kudirkos dr-vė. IV, 

5. įvyko iškilmingas atidarymas, kur gra
žus būrelis lankytojų ruošiasi būti skil- 
tininkais. Vadovauja dr-vės instruktorius 
vyr. skilt. Ant. Umbrasas. Bus pavyzdinės 
iškylos ir sueigos. Kursai baigsis V.7. 
Gale laukia „baisūs" egzaminai ir gražūs 
pažymėjimai.

Jonas Kairionis.

Ir Svipliūnai.
Nors ir paprastas kaimelis, bet ir čia 

mokyt. J. Karlavičius suorganizavo pr. 
mokykloj vilkiukų — paukštyčių būrelį. 
Rodosi, kad tai pirmieji Leipalingio valse. 
Per Velykų šventes mūsų mažieji suruo
šė šeimynišką vakariuką. Publikos at
silankė gan daug. Pelną paskyrė netur
tingiems vaikučiams sušelpti.

Gražus ir pavyzdingas darbelis!
B. S-kas.

Konkursai malonesni...
Rietavas. Šiltas malonus . vakaras. 

Gamta traukia visus į save, bet skaučių 
konkursai dar labiau traukia. Ir prigužėjo 
pilnutėlė vid. mokyklos salė svečių ir 
moksleivių.

Prasidėjo konkursai. Lenktyniauja 
skiltis su skiltimi. Bet nė kiek netrukus 
ir pasibaigė. Dabar visi nutilę laukė pa
skelbiant, kas laimėjo konkursus. Minu
tės virto valandomis. Bet galiausiai pa
skelbė, kad konkursus laimėjo Bičių 
skiltis.

Po visų skautiškų „monų" buvo šokiai 
ir žaidimai. Bet kažkodėl šokiai neturėjo 
daug mėgėjų. Bedalis.

Konkursas.
Kaunas. II Algirdo dr-vė konkurse 

daugiausia taškų surinko ir pirmą vietą 
laimėjo Vanagų skiltis, su skiltininkų A. 
Mažeika priešakyje. Bravo Vanagai!

Balys Gendv.

Pas Radviliškio skautus 
pasisvečiavus...

Radviliškio skautai nustojo brangaus 
rėmėjo ir vado kpt. Moro, kuris nuo pir
mųjų Radviliškio skautų įsikūrimo die
nų buvo aktingas jų rėmėjas. Kpt. Moras 
skautų buvo širdingai išlydėtas į naują 
paskyrimo vietą — Šiaulius.

Išvykus kpt. Morui Radviliškio skau
tams vėl nusišypsojo laimė j. 1. Virškevi- 
čiaus asmenyje, J. Įeit. Virškevičius per
ėmė Vytauto dr-vę, ir dabar yra jos 
draugininku. Jo rūpesniu visi skautai

praktikos (tos minties įvykdymo, pritaikymo gyvenime). Teoretiškai 
paėmus — gyvenimas yra ir turėtų būti labai gražus, bet tikrovėj mes 
susiduriam su daugybe smulkmenų, kurios nuodyte nuodija gyvenimo 
skaistumą ir iš to kyla daug nesusipratimų, daug nelaimių, skausmo, 
apgavystės ir kt. negerovių.

Kiekviename žmoguje yra daug gero ir nemaža blogo. Mūsų gy
venimo prasmė — panaikinti savy bloga ir ugdyti gerąsias ypatybes. 
Ir jei tau nesmagu matyti draugus kalbant netiesą arba nedorai besi
elgiant, — nereikia nusiminti. Būk pats tvirtas ir doras — jokios pagun
dos tavęs nenugalės, atvirkščiai, tu pats dar paveiksi savo draugus ir 
jie pasitaisys. Viena žinok, mes galime daug ko pageidauti gyvenime, 
bet neužmirškim, kad visą taisymo ir tobulinimo darbą turime pradėti 
nuo savęs. Man be galo malonu jausti, kad tavyje labai stiprus dorovės 
ir sąžinės pajautimas. Bet atsimink, juk ir tau buvo seniau tokie laikai, 
kada tu neskirdavai, kuris yra blogas pasielgimas, kuris — geras. Atsi
tiko taip, kad tavo gyvenimas nukrypo visai kitokia linkme ir tau 
daug kas paaiškėjo, ir tu šiandie esi kitoks. Tad, pagalvok ko kalti kiti? 
Gal niekas jiems neišaiškino pagrindinių klausimų. Ateis laikas, jie 
supras, ir pasikeis. Juk ir tu tiek kartų buvai nusprendęs pasidaryti 
policininku, husaru, šoferiu, lakūnu, teisėju, ir vis pakeisdavai spren
dimą. Augame — tobulėjame. Gyvenimas taip pat tobulėja. Jei žmo
nės panorėtų — gyvenimas būtų, kaip žiedas, žydintis pavasarį — 
skaistus, linksmas, gražus.

Atsimeni, kaip Kerienė tavęs nemėgo, o pernai kai atvažiavai, 
pirma atėjo pasveikinti. Žmonės moka pasitaisyti kai nori. Tad nenu
simink, tik dirbk ir tikėk — visos gyvenimo laimės bus tavo“.

Tokie laiškai labai sustiprindavo Murziuką ir jis su dviguba 
energija imdavosi darbo. Nepratęs gyventi mieste, kur oras mažiau 
grynas negu kaime ir laukuos, Murziukas truputį suliesėjo, ir sveikata 
jo susilpnėjo, tad dėdė ir tetulė nusprendė kaip tik pasibaigs mokslas 
išvažiuoti į pajūrį, kur galėtų ir jie ir Murziukas pasilsėti. Dėdę varžė 
tarnyba, bet tetulė buvo pasirengus gyventi pajūry visą vasarą, Mur
ziukas nekantraudamas laukė pavasario, gal būt, dėl to, kad ilgėjos. 
Bet jis pasiryžo būti stipresniu ir ištvermingu, tad kantriai dirbo ir 
mokės. (B. d.).

pigiai įsigijo uniformas, liudijimams fo- 
io, gavo papigintą kirpykloje taksą ir t. t. 
Šios, rodos, smulkmenos, skautiškame gy
venime labai reikšmingos.

Balys Gendvilas.

JEI TAU KO REIKIA —
kreipkis į skautiškų reikmenų tiekimo 
skyrių. Ten gausi įvairių reikmenų. 
Adresas: Kaunas, Nepriklausomybės a. 4. 
Tel. 4071.

ŠTAI KAS ĮDOMU IR NAUDINGA.
I. Nauja knyga Skautų skiltis. (1. Ro

land Philipps — skilčių sistema. 2. John 
Lewis — Kaip vesti skiltį?). Išvertė 
psktn. B. Mantvila, kalbą taisė Vikt. Ka
mantauskas. Išleido „Skautų Aidas". 
Kaunas, 1932 m.

II. Išėjo laikraščio „Skautų Vadas“ 
nr. 2. Paskiras nr. kaštuoja tik 60 centų.

III. Ve, ir skaučių vadėms laikraštis 
„Vadovė“ ką tik pasirodė nauju nr. Jo 
kaina — 60 cnt.

Adresas: Kaunas, Nepriklausomybės 
a. 4. Tel. 4071.

Du milžinu.
Vienas milžinas lipo siaurais laiptais 

ir sutiko kitą milžiną, kuris tais pačiais 
laiptais lipo žemyn. Nei vienas, nei ki
tas nenorėjo užleisti kelio.

— Aš aukštesnis!
— Ne, aš aukštesnis!
— Aš esu 2 metrų ir 25 centimetrų!
— O aš 7,382 pėdas!
Kas iš dviejų milžinų buvo aukštes

nis? (Ar, V.).

KAIP KAS MANO APIE SKAUTUS.
Tėvas — vaikas, kaip ir visi — jei 

Kaune, — tai be pusantro šimto litų vis- 
tiek nepragyvena.

Motociklistas — tipai, kurie smalsiai 
žiūri į mano motociklą ir mato jame la
bai trokštamą, bet neprieinamą idealą 
nuo kurio juos skiria bent 3.000 litų tar 
pas.

Fotografas — jei aš noriu nufotogra
fuoti besikarstančią medžiuose beždžio
nę, tai turiu stropiai apžiūrėti, kad ne 
nufotografuočiau skauto. Jie turi didelį 
palinkimą beždžioniauti, ypač gamtoj.

Manufaktūros pardavėjas — tai nusi- 
bankrutiję jaunuoliai, ekonominio krizio 
auka, kuriems neužtenka pinigų čieloms 
kelnėms nusipirkti.

Karvė — nepamainomi mano pieno 
vartotojai, tai nelyginant, mano tikri lė
liukai...

Kalakutas — aš irgi paskautininka I
Šuva — pagal 6 skautų įstatą, kiek

vienas skautas — mano geras draugas.
H. K.
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Pavasario mokyklos 
pakaitai įvykstant.

II.
Kiekvienas draugininkas ar 

draugininke pirmučiausia turi su
sidaryti tų šešių mėnesių (gegužės 
— spalių imtinai) darbo kalendo
rių. Kaip jau savo straipsnio pir
moje dalyje kalbėjau, didesnė mo
kytojų dalis liepos ir rugpiūčio 
mėn. išvažiuoja atostogų, tai šitai 
didesniajai daliai teišpuls tik ketu
ri darbo mėnesiai. Tiems ketu
riems darbo mėnesiams čia ir pa
mėginsiu duoti apytikrį darbo ka
lendorių. Žinoma, tas kalendorius 
nepretenduoja būti pavyzdžiu vi
siems draugininkams ir, be to dar, 
jis toks, koks jis čia yra patiekia
mas, visose vietose ir sąlygose ne
gali būti nukopijuotas. Tai yra 
daugiau rėmai, kryptis, kurių lai
kydamasis draugininkas gali su
kurti pilną ir visai konkretų savo 
vietai ir sąlygoms tinkamą darbo 
planą. Šis planas daugiau taikytas 
kaimo pradžios mokyklų vilkiukų 
—paukštyčių dr-vėms, tačiau juo4 
mano manymu, miestelėnai galės 
irgi labai lengvai pasinaudoti.
N. PR. MOK. VILKIUKŲ—PAUKŠTYČIŲ 
DR-VĖS V, VI, IX, IR X MĖNESIŲ 

DARBO KALENDORIUS.
I sueiga — gegužės m. 1 d., sekmadie

nį — Motinos diena: motinos pagerbi
mas, apeigos, įscenizacijos, deklamacijos, 
dainos, kandidatų-čių įžodis, atostogų 
gairės.

II sueiga — gegužės m, 8 d., sekma
dienį — darbo sueiga: pasirengimas iš
kylai, tąja tema pašnekesys, nustatyti— 
kas reikalinga iškylon einant turėti; pa
siimtų atlikti uždavinių sužymėjimas dar
bo dienyne: kas iki kurio laiko ką pada
rys; Stasiuku pasveikinimas; žaidimai, 
dainos. -t:- :.
‘‘III sueiga — gegužės m. 22 d., sek

madienį — darbo sueiga: pasirengimas 
iškylai, duotų uždavinių patikrinimas ir 
naujų uždavimas; galutinas smulkus išky
los, santvarkos ir gyvenimo nusakymas, 
bendri ir asmeniški reikmenys, kada kur 
susirinkti ir kuriam laikui išeisime; per
spėjimas apie būsimą Šefo laužą.

IV sueiga — birželio m. 5 d., sekma
dienį — iškyla į mišką visai dienai; sto
vyklėlės įrengimas; miško žaidimai, dai
nos, laužas; pasirengimas Šefo laužui.

V sueiga — birželio m. 12 d., sekma
dienį — Šefo laužas: viso valsčiaus pr. 
fnokyklų vilk.—paukšt, dr-vės susirenka 
mieštėly šv. Antano išvakarėse ir sukuria 
Lietuvos Skautų Šefo Antano Smetonos 
laužą; tos didelės sueigos ir laužo pro
gramas sudaro visi draugininkai anksčiau 
padarytame susirinkime; pasikviesti sve
čių, skaityti pašnekesį; įscenizacijos, vai
dinimai, dainos, šposai, žaidimai ir k.; 
broliukų Antanukų sveikinimas.

VI sueiga — birželio m. 23 d., ketvir
tadienį*-— Šv. Jono laužas: Joninių iš

vakarėse kaimo jaunimas nuo seno de
gina ant aukštų karčių pakeltas bačku
tes, tokią bačkutę taip pat uždega dr-vės 
vilkiukai ir paukštytės; draugininko ar 
kviesto asmens (tuo metu kaimuose būna 
grįžusių iš miesto moksleivių ir studen
tų) pašnekesys apie šv. Joną ir tos die
nos papročius; dainos, žaidimai, Jonukų 
sveikinimas; vasaros uždaviniai — kas 
ką padarys užrašyti darbo dienyne.

VII sueiga — rugsėjo m. 8 d., ketvir
tadienį — Tautos šventė: viso valsčiaus 
pr. mokyklų vilk,—paukštytės susirenka 
miestelyje, organizuotai dalyvauja visose 
šventės rengimo Komiteto nustatytose 
iškilmėse.

VIII sueiga — rugsėjo m. 18 d., sek
madienį — darbo sueiga: duotų uždavi
nių patikrinimas; pasikalbėjimas apie pra
leistą vasarą; pašnekesys — apie rudens 
šventę; nusistatyti rudens šventę švęsti 
spalių m. 16 d.; sudaryti provizorinę 
šventės programą ir, pasiskirsčius užda
vinius, imti jai rengtis; žaidimai, dainos.

IX sueiga — spalių m. 2 d., sekmadie
nį — darbo sueiga: duotų uždavinių pa
tikrinimas; pasirengimas spalių m. 9 die
nai; naujų uždavinių paskirstymas; ru
dens šventės programos galutinis suda
rymas ir pasirengimo uždavinių paskirs
tymas; žaidimai ir dainos,

X sueiga — spalių m. 9 d,, sekmadie
nį — Vilniaus gedulo sueiga: kadangi šį
met spalių 9 d. išpuola sekmadienį, tai 
valsčiaus vilkiukų—paukštyčių dr-vės tą 
dieną gali dalyvauti drauge su kitomis 
organizacijomis miestely rengiamose iš
kilmėse; ryto metą, prieš iškilmių pra
džią, patikrinti, kaip atlikti duoti užda
viniai ir supažindinti su tos dienos smul
kia programa; pasirodymai — deklama
cijos ir įscenizacijos.

XI sueiga — spalių m. 15 d., šešta
dienį — darbo sueiga: galutinis pasiren
gimas rudens šventei, mokyklos dekora
vimas, generalinis uždavinių patikrinimas, 
šventės programos punktų eilė ir k,; pa
kviesti vyresnieji v.—p. broliai ir sese
rys padeda atlikti stambesnius įrengimus; 
dainos.

XII sueiga —- spalių m. 16 d., sekma
dienį — rudens šventė: į šią sueigą pa
kviečiami kiti mokiniai, tėvai ar moti
nos (geriau pakviesti iš kiekvienos šei
mos po vieną asmenį, nes po daugiau 
kviečiant gali nesutilpti mokyklos pa
talpoje), gretimų mokyklų vilk.—paukšt, 
dr-vių atstovai ir k.; sueigos programoje 
— pašnekesys rudens šventės tema, ta 
pačia tema charakteringos rudeniškos 
įscenizacijos, dainos, žaidimai, deklama
cijos, šokiai; vaikai — vilkiukai ir paukš
tytės — dekoruojąs! įvairiais augalų, gy
vulių ar paukščių charakteringais rude
niškais pažymiais bei kostiumais; pa
geidaujama turėti orkestras; sueiga pasi
linksminimo pobūdžio.

Keturiems mėnesiams čia sura
šyta 12 sueigų: išeitų po 3 sueigas 
mėnesiui. Tačiau, darbo sueigų čia 
sužymėta tik 8, o iškilmių ir šven
čių — 4. Mano manymu, organi
zuoti vilk.—paukšt, vienetai bū
tinai turi dalyvauti viešajame vi
suomenės gyvenime ir didesnių iš
kilmių metu nepabijoti vargo nu
vykti į miestelį. Šitokių rūpestingai 
organizuotų ir atliktų žygių auklė
jamoji reikšmė neabejotina.

Devynias sueigas paskyriau 
šventadienį, tris — darbo dieną. 
Šio meto sueigas galima padaryti

Knygų lentynėlė.
1. Lietuvių — Ukrainiečių Draugijos 

Žinios, 1932 m. balandžio mėn., 2 nr. Liet. 
— Ukr, dr-jos leidinys. Turiny —- Tara
so Ševčenkos ir hetmano Mazepos bio
grafijos; dr-jos veikimo apžvalga ir ži
nios apie ukrainiečių gyvenimą,

2. Mokykla ir gyvenimas. Liet, Mo
kyt, prof, są-gos laikraštis. 4 (95) nr. 
1932 m. Kaina 1,50 lt. Turiny — J, Ri
mantas. Nacionalizmas ir auklėjimas; 
Priv. doc. dr. Lazersonas — Pedagoginė 
kova su vaikų melavimu ir kit.

3. Agr. J. Valatka. Bealkoliniai gė
rimai. L. K. Blaivybės dr-jos leidiny'. 
80 nr. Kaunas, 1932 m. 8 pūsi. Kaina 1 lt,

4. Med. ir filos. dr. Antanas Gilys. 
Alkolizmas ir jo gydymas. L. K. Blaivybės 
dr-jos leidinys 81 nr. Kaunas, 1932 m. 
12 pusk Kaina 1 lt.

Redakcijos atsakymai.
A. Juodka. Zarasai. „Skautų Aidą" 

siuntinėsime.

Kaišiadoriečiai 
triumfuoja...

Kad kaišiadoriečiai skautai ir skau
tės tikrai bravo, to neužginčys niekas, 
kam tik teko matyti, kaip gražiai jie pa
minėjo šv. Jurgio šventę ir kaip širdin
gai džiaugėsi susilaukę tą dieną pas save 
vyriausi skautininką, kuris lydimas sktn. 
Palčiausko aplankė Trakų tuntą, turintį 
laikinai savo rezidenciją Kaišiadoryse, 
iki vėl bus atvaduota Vytauto tėviškė. 
Simpatiškas tuntininkas psktn. Kasakai- 
tis — vietos taikos teisėjas — prieš at
vykstant vyriausiam skautininkui, padarė 
savo skautams „sąžinės sąskaitą" III ir II 
pat. laipsnio egzaminų pavidale ir taip 
„su gryna sąžine“ sutiko aukštą svečią, 
gi mokyt, ponia Karpavičienė pademon
stravo savo tikrai stebėtinai didelę ener
giją, suruošdama gražią programėlę ir be 
galo sklandžiai atlikdama paruošiamąjį 
iškilmių darbą. O globėjas mokyt. Taškū- 
nas, jei neapsirinku, visą naktį prieš iš
kilmes nemiegojo, svarstydamas, kaip čia 
prašmatniau viską padarius. Na, o kad 
viskas puikiai pavyko — nėra abejonės!

Tipas.

ir šventadienio popietėmis, pava
kariais, nes vasaros dienos ilgos. 
Taigi, iš bažnyčios dr-kas gali su
spėti grįžti laiku. Tačiau ir šiuo 
atveju dr-kas gali sueigą, reikalui 
esant, nukelti iš sekmadienio į ki
tą kurią darbo dieną. Miestelė
nams tvarkytis kiek lengviau.

Sueigų programose įrašyta už
davinių patikrinimo ir paskirstymo 
punktai. Tai yra labai plati sąvo
ka, dideliai bendras vardas. Užda
vinių punktui čia aš priskiriu spe
cialius ateinančioms sueigoms bei 
iškyloms pasirengimus ir vilkiukų 
—paukštyčių laipsnių programos 
mokymąsi. Kuriose sueigose ko
kius uždavinius reikėtų duoti, pa
mėginsiu nurodyti kituose straips
niuose.

Mok. K. Palčiauskas

^Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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vienoje langelių eilėje AB, CD, EF, GH, 
IJ, KL, MN, OP įrašytųjų skaitmenų su
ma būtų lygi 65.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 58.

Atsiuntė A. Gustaitis iš Kauno.

Su 18 piūviais supiaustykti Šią figūrą 
į 12 lygių dalių.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 59.

Atsiuntė K. Dvelys iš Šiaulių,
Šarada.

Naudingas daiktas esu, 
Kiek tik lenda, tiek imu. 
Vieną raidę jei mainysi, — 
Nesveiką žmogų pamatysi.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 60.
Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.

Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 57.

Atsiuntė P. Sirgėdas iš Šančių.

Užd. nr. 61.
Atsiuntė A. Labutis iš Šakių.

Perskaityti: 1) šilumai matuoti įran
kis, 2) mūšio vieta, 3) sala prie Azijos, 
4) maisto dalis, 5) atogrąžų žvėris, 6) 
vardas.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 62.

Atsiuntė V. Aniulis iš Kauno.
Aulas 

mažas
Iš žodžio „aulas" keičiant po vieną 

raidę gauti žodį „mažas".
Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 63.
Atsiuntė A. Leipus iš Utenos.

, Šarada.
Gražus paukštis be pradžios —
Laivo vardas visados.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 64.

Atsiuntė P. Šepetys.
Š ar a d a.

Figūra be raidės vienos, 
Bus sala visados.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAL 
Užd. nr. 49.

III

2
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Perskaitę gaunam:
Teka saulelė, aušta rytelis, 
Skuba į giružę skautų būrelis. 
Girios kalneliai sveikina ten mus, 
Juokias saulutė, mėlynas dangus.

Užd. nr. 50,

Perskaityti stačiai: 1) skautiškas daik
tas, 2) virtuvės įrankis, 3) kūno dalis

Gulsčiai: 1) skautiškas daiktas, 4) 
paukštis, 5) medžio produktas.

Užd. vert. 1 tašk.
Perskaitę gaunam: „skautas sąžiningai 

atlieka visas savo pareigas".
Užd. nr. 51.

Vilnius, vilnis.
Užd. nr. 52. /

Užd. nr. 53.
Stačiai; 1) Siamas, 2) Estija, 3) aras, 

4) kąsti, 5) Venta, 6) rask, 7) sloga, 8) 
alus, 9) tiltas, 10) asilas.

Gulsčiai: 9) Tilka, 11) ietis, 12) gimna
zija, 13) skara, 14) ąsa, 15) antis, 16) 
uogos, 17) tas, 18) Palestina, 19) adata.

Užd. nr. 54.
Varėna, arena.

Užd. nr. 55.
Lasas, asas, Aa.

Užd. nr. 56.
Skruzdė — lynas.

Užd. nr. 32 netikslumai.
Žmogaus nevienodi batai; žmogus 

taip neina, nes abi kojos guli ant žemės 
visai pastatytos; žiurstas iki kelnių ir 
prie jų pririštas; kelnės užeina už šuns 
kojos, jos ne dėl suaugusio žmogaus; iš 
kišenės taip išsikišti nosinė negali; netai
syklingi kairės rankos pirštai; nėra marš
kinių išvien su kieta apykakle. Kastu
vas ne ant to peties uždėtas; kastuvas 
negerai nupieštas. Žm. plaukai negali taip 
stovėti, nenormali barzda; ausis netei
singa; akiniai turi būti aukščiau, akiniai 
turi būti už ausų užkabinti; batai turi 
daugiau skirtis nuo šešėlio; žm. akis už
merkta; skr. kraštai netaisyklingi. Žm. 
neturi šešėlių.

Šuo perilgas, uodega netaisyklinga, 
šuniui ant kaklo žiedas perstoras, apati
nė žiauna nenatūrali, šuo išsižiojęs, o ne
simato liežuvio, nėra dantų; neturi nagų, 
neturi ūsų. Taksų baltų nėra.

Laistytuvo koštuvas neturi sky
lučių, koštuvas per aukštai, koštuvas turi 
būti su atspara; laistytuvo dangčio dalis 
turi būti iš koštuvo pusės; laistytuvo 
dangčio viena pusė vienoj rankenos pu-
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sėj, kita kitoj; labai staigus šešėlis. Lais
tytuvas neturi rankenos.

Flit neturi stumiklio, nesujungtas su 
baku; raidės užrašo turėtų būti apvales
nės.

P i ū k 1 a s turi būti arti galų, neturi 
rankenų, suveržiama virvutė neturi varž
to; skersinis turi būti vidury šoninių; 
skersinis būva nešakotas, vienas skersi
nio galas yra susiliejęs su šoninių.

Šioj vietoj kaktusas negali augti, 
įėjimas į daržą negali būti čia 

apmokamas. Lentelė „įeiti 20 et." nepri
kalta, šios lentelės čia nereikia.

„Žolę mindž. dr." lentelė neprikalta, 
dešin. kraštas turi matytis, stulpelio še
šėlis negeras.

Voverė nebalta, voverės ausys ne
teisingos, voverė baugi, neturi ūselių, vo
verė turi katės uodegą.

Gaidys ant deš. kojos neturi penti
no, pirštai neteisingi; viena koja balta 
kita juoda; skiauturė didelė, turi nuvirsti 
į šoną, uodega netiksli.

Pieno indui trūksta antros ąsos, ran
kena turi būti žemiau; ant indo gieda 
višta?, kojos negeros, višta tupi ant pu
tų; kai višta gieda, nesimato „ooo"; Die
no indas neturi šešėlio, lankelių.

Termometras yra labai didelis, 
rodo — 10°, prie medžio neprikalamas; 
skaičiai netikslūs, term, nulinis brūkšn. 
perkerta vamzdį.

Medžio šešėlis krenta ne į tą pu
sę; šešėlis netikslus: turi būti baltų taškų, 
žyminčių šakas; tuomet ir kiti daiktai 
turi būti tamsesni; medžio lapų vainikas 
aukštai; medis nesiskiria nuo šešėlio; ša
kos nesiskiria nuo liemens.

Šuo negali įlipti į medį; jis turi ka
tės uodegą, galva neteisinga; ausys blo
gos, neturi ūču, neturi šnervių, nepropor
cingos žiaunos, nesimato liežuvio, dantų. 
Lopai labai skirtingi.

Katė turi voverės uodegą; neturi 
vienos kojos; vienoj pusėj neturi ūsų.

O š k a be barzdos, be vilnų, neturi 
tešmens, šešėlio; ragai netaisyklingi; 
oškos koja neužėjus už kepurės nu
trūksta.

Pas mus į arklą asilų nekinko; blogai 
įkinkytas, nes tik vadžios prie arklo pri
rištos. Pakinkiams trūksta diržiukų.

Asilo pavalkai negeri (žiedas su ra
gais), akys ir antakiai negeri; uodega, 
apinasris prie ausų netaisyklingas; neturi 
karčių. Pakinkiai trumpi, gali kojas nu
simušti, asilas nėra skeltnagis; viena va
delė tik iki uodegos, pavalkai perdaug 
įspausti į krūtinę. Be arklo negali būti 
pririštas ratukas; arklui trūksta rankeno
se skersinio. Tik viena vadelė pririšta 
prie rankenos. Šiaip arklas su asilu ne
būva paliekamas laukuose be žmogaus. 
Šešėlis ne į tą pusę krenta. Arklas per 
toli nuo asilo.

Šikšnosparniai dieną nelaksto, 
labai didelis, sparnai ir kūnas neteisin
gas.

Žvaigždžių dieną nesimato. Sau
lės spindulių mes nematom žiūrėdami į 
saulę.

Vėjo rodyklė neteisinga; vėjo gaidys 
negeras; raidės vėjo krypčiai žymėti ne
teisingai sustatytos. Rodyklė turi būti 
matoma iš apačios, o ne iš viršaus.

Radio antena negali būti prijungta 
prie telefono s t u.l p o; nėra sujungimo 
prie namo, antena prie tvarto nereika
linga; antena susikryžiavusi, galai nevie
nodai nutolę nuo kuoliukų. Antena ne
pririšta prie stulpo.

Telefono laidai toliau nesujungti ka
bo ore. Vielos turi būti prijungtos prie 
izoliatoriaus.

Namų stogai atrodo apsnigti. Namų 
langai turi juodai atrodyti. Namų leidos 
iš galo turi būti stačiai apmuštos; lentų 
susidūrimų kampuose nematyti, namai

ŠACHMATAI |

c4

Skyrių veda Vasiliauskas.

Uždavinio nr. 2 sprendimas.
Juodieji: Ke5, c5, d7, f3 ir g6.
Baltieji: Kf2, Vh3, Ba8, Žf4, Žd6, b6,' 
ir g5.
Matas dviem ėjimais. 6
1. Ba8—d8 Ke5:d6 arba kitaip
2. Vh3—e6—g 3—h8X.
Už uždavinio nr. 2 išsprendimą gavo5 
1 tašką: A. Andrulis, skit. V. Miliūnas, 
Brazaitis, A. Chmieliauskas, skilt. J.4

Jankauskas, P. Staugaitis, L. Dabkus, 
skilt. J. Vilčinskas, B. Martinėnas, vyr._ 
pusk. Br. Sasnauskas, Gaidžio koja iš A. 
B. G., Ge-Vytis, Zigzagas, L. Ciplijauskas, 
Alg. Tuminas. 2

Už uždavinio nr. 1 išsprendimą gavo 
po 1 tašką: M. J. Kopilovičius.

8

po 
H.

Uždavinių nr. nr. 3, 4 ir 5 sprendimo 
laikas pratęsiamas iki š. m. gegužės m.
8 d. Taip pat ir uždavinių nr. nr. 6 ir 7 
sprendimus siųsti iki š. m. gegužės m.
8 d. Vėliau gauti sprendimai nebus už
skaitomi.

neturi kaminų. Tvarto stogo apatinė lini
ja per toli nubrėžta, trūksta kertinės li
nijos; nėra namų šešėlių. Prie namų me
džiai neturi šešėlių, lapų. Medy yra 3 la-8 
pai, bet per dideli. Gyvenamam name nė
ra langų, kamino. Medis prie namų ka-7 
bd ore. Krūmai neturi pagrindo, atrodo 
apsnigti, neturi lapų, nėra stiebų. Stulpas 
prieš tvarto duris negali būti. Telefono1^ 
stulpas per aukštas. Žiūrint į tvorą, yra 
kalnelis, o čia telefono laidai neina že-5 
myn.

Anties pirštai turi būti sujungti plė
ve, anties šešėlis yra prieš saulę. / 4

Vielų tvora kreiva, kuolai nely
gūs, pakrypę; tvora negerai aptverta, ga-3 
Ii karvė išeiti. Kuolai turi būti vienodam 
atstume vienas nuo kito, nėra kuolų še
šėlių. ?

Karvė neturi šešėlio. Karvės galva 
neteisinga, ne vietoj akis ir tik viena. | 
Ragai per tiesūs; ragai turi būti toliau 
vienas nuo kito; trūksta užpakalinės ko
jos; uodega neiškeliama taip tiesiai; kup
rota karvė. Telefono stulpo izoliatoriai
turi matytis iš apačios, o ne iš viršaus. 
Kaminas uždengtas dangčiu. Stogai turi 
būti tamsūs. Tvartas neturi pamatų, ne
siekia žemės. Paveiksle nėra horizonto. 
Nėra vagų, o ariama. Nebūva baltų šorų 
bei pakinkių. Apinasry turi būti grandys 
vadžioms įrišti. Vadžios įrištos į pasmak
rę. Stulpas „Įeiti 20 et.“ turi skirtis nuo 
šešėlio. Vijoklis čia negali augti, viršuj 
lentelių vijoklis nesujungtas su žeme

Pagalys prikaltas prie stulpo neturi 
vinies. Stulpo viršus matomas, o skrybė
lės nematomas. Stulpas nesiskiria nuo 
žemės. Vijoklis turi vyniotis aplink, o 
ne iš vieno šono. Dangaus, namų spalvos 
turi skirtis nuo žemės spalvos.

PRANEŠIMAI.
Visiems: užd. sprendėjų pavardės bus 

paskelbtos kitam „Sk. A.“ nr.
Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 

gegužės m. 8 d.

ATSAKYMAI.
A. Chmieliauskui. Laukiam žadėtų 

uždavinių, jei tiks sunaudosime.
Ge-Vyčiui. Siunčiant uždavinio spren

dimą reikia parašyti pavardę ir adresą. 
Jėi tamsta tai padarysi, sekančiame „Sk. 
Aid.“ nr. paskelbsime tamstos slapyvardę 
užskaitydami 1 tašką.

Uždavinys nr. 6.
Anna Fotruba.

Juodieji: Ke4, e3, b4, c6, e6.
Baltieji: Kg3, Bh8, Rb3, Rf6, Žb5, Žd5.
Matas dviem ėjimais.

abcdefgh
Vertinamas 2 taškais.

Uždavinys nr. 7.
Klett.

Juodieji: Kg6, h4, h7.
Baltieji: Kg4, Bh8, Rh6, Re6, f6, h3. 
Matas trimis ėjimais;

abcdefgh
Vertinamas 3 taškais.

Filidaro gynimas.
(tąsa).

1. e2—e4 e7—-e5
2. Žgl—f3 d7—d6
3. d2—d4 e5:d4
4. Žf3:d4 ...........

Gerai būtų ir 4. Vdl;d4, nes darant 
šitą ėjimą valdovė užima stiprią pozici
ją centre, ir išvaryti ją iš ten nelengva.

4.............. Žg8—f6.
5. Žbl—c3 Rf8—e7.
6. Rfl—e2 ...........

Tai geriau negu kad 6. Rfl—d3, ka
dangi rikį d3 blokiruoja savas pėstinin
kas e4; prie duoto ėjimo f2—f4 ir Re2— 
f3 duoda šeimininko teises baltiesiems
kvadrate d5.

6.............. Žb8—c6
7. 0—0 0—0
8. f2—f4 Bf8—e8
9. Re2—f3 Rc8—d7

Kad atstumtume grąsinimą Žd4:c6 su 
sekančiu e4—e5.

10. Kgl—hl.
Dėmesio vertas yra ir ėjimas b2—b3, 

bet tada juodieji pagalba ėjimo d6—d5 
gauna šansų į kontr-žaidimą, tiesa, su
dėtingą ir rizikingą, bet vis dėlto galimą.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Tel. 776. Karo cenzūros teista.
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