
1



Iš musų gyvenimo.
Lankoma provincija.

Pastaruoju laiku vyr. sk. štabo atsto
vai aplankė įvairius skautų-čių vienetus. 
Be to, vyr. sktn. pulk. Šarauskas, štabo 
nario lydimas, buvo Marijampolėj, Mažei
kiuos ir Panevėžy, o sktn. S. Čiurlionie
nė — Šiauliuose ir Biržuose.

Tikrai vyksim Estijon.
Kaip žinom, š. m. liepos m. 15—25 d. 

Estai turės savo tautinę stovyklą, į ku
rią vyks ir mūsų viena jungtinė skautų 
draugovė. Jos dalyviais galės būti po 
1 ar daugiau asmenų iš tuntų. Vykstan
tieji turi turėti tvarkingą uniformą, rei
kalingą stovyklavimui aprangą, būti pri
tyrę skautai, mitrūs stovyklautojai, geri 
dainininkai ir t. t. Ši draugovė liep. m. 
6—14 d. stovyklaus Kleboniškiuose, prie 
Kauno. Stovyklavimo ir kelionės išlai
das apmokės patys dr-vės nariai savo 
arba jų vienetų lėšomis. Informacijų gau
site pas tuntininkus ir vyr. sk. štabe. 
Vykstančiųjų sąrašas turės būti greit su
darytas.

Dėl Rob. Baden-Powellio 
atvykimo vyr. sk. štabas išsiuntė tunti- 
ninkams plačių informacijų. Lordą Ba
den-Powell} visi skautai-ės nori pamatyti.

Mūsų atstovas buvo Latvijoje.
Vyr. sk. štabo užsienių dalies vedėjo 

padėjėjas sktn. B. Mantvila geg. m. 21 
ir 22 d. d. buvo nuvykęs į Rygą ir ten 
dalyvavo latvių skautų šv. Jurgio dienos 
iškilmėse, kurios į šią datą buvo per
keltos iš bal. m. 23 d. Nauji skautų 
vadai davė įžodį, buvo gražus skautų 
paradas, kuriame dalyvavo 800 Rygos 
skautų ir vilkiukų ir, pagaliau, vakare 
skautų bei rėmėjų arbatėlė, ponių rėmėjų 

> ratelio suruošta. Sktn. Mantvila susipa
žino su. latvių skautų vadovybe bei pa- 
siinformavo kai kuriais . organizacijos 
klausimais. Latvių skautų mūsų atstovas 
buvo labai gerai ir širdingai priimtas. 
Kitame „Skautų Aido" numeryje įdėsim 
jo paties įspūdžių.

Skautiškas filmas Kaune.
Kine „Triumf“ paskutinę savaitę 

demonstruojamas filmas „Mažasis Robin
zonas", kurio didvyris yra nedidelis skau
tukas. Filmo turinys: mažas berniukas, 
prisiskaitęs Robinzono nuotykių ir ką tik 
davęs prie įspūdingo laužo skautų įžo
dį, užmigo savo vaikų kambario lovoje 
mylimiausių savo žaislų apsuptas. Toliau 
eina jo sapnas. Skautukas sapnuoja, jog 
atsidūrė į negyvenamąją salą. Turi daug 
nuotykių su salos žvėrimis — liūtais, 
drambliais, tigrais, gyvatėmis ir pan. Vis
kas rodoma komiškai ir kartais yra tikrai 
juokingų momentų. Kaip ir kiekvienas 
sapnas, taip ir šis mažojo Robinzono, 
baigiasi pabudimu. Su sapno galu bai
giasi ir filmas. Skautams galima patarti 
pasižiūrėti šį filmą.

IŠ ŠEDUVOS PADANGĖS.
Iš 3 atskirų—Sakalų, Lapinų ir Kregž-' 

džių — skilčių bal. m. 10 d. sudaryta 
Kęstučio dr-vė, kuriai vadovauja skiltn. 
J. Šereiva. Dr-vės globėjai: mok. J. Kon- 
giseraitė ir mok. S. Latkauskas.

Pr. mok. veikia vilk. — paukšt, dr-vė, 
vadovaujant mokyt. An. Medutytei.

Sakalų Juzė.
KILNI DIENA ŠANČIUOS.

V.l. Šančių 19 pr. mokykloj įvyko 
vilkiukų - paukštyčių šventė ir motinos 
dienos paminėjimas. Be skaitlingų tos 
mokyklos dviejų vilkiukų ir paukštyčių, 
be labai rūpestingų ir pavyzdingų jų va
dų — mokytojų, šventėj dalyvavo kelias
dešimt motinų, vyr. sktn. pulk. Šarauskas, 
Kauno tunt. maj. Šenbergas ir kt. Pro
grama buvo ne tik įdomi, ji buvo, galim 
sakyt, ir pavyzdinė. Vadovai su savo skau- 
čiukais sugebėjo sukurti tokią visos šven
tės nuotaiką, kad nebuvo dalyvio, kurs tu
rėtų kitokį, kaip džiaugsmo, jausmą. Šios 
mokyklos keli mokiniai skautais buvo se
niau, vilk.-p. pradėta organizuoti tik keli 
mėnesiai. Bet pasiekta daug. Mokytojai, 
su savo mokyklos vedėja p. Arminaite 
priešakyje, auklėjimo darbą dirba atsi
dėję. Galime laukti, kad tie vilkiukų - 
paukštyčių vienetai toli gražu nebus 
paskutiniai.

Programoj buvo: oficialinė dalis, įspū
dingas vilk,-p. įžodis prie laužo, įdomūs 
ir orginalūs pašnekesiai su deklamacijo
mis pagerbti motinas, vaikų vaidinimai, 
mergaičių baletas, dainos, žaidimai, svei
kinimai ir visuose punktuose — skautiška 
nuotaika:

MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ 
DEŠIMTMETIS.

Marijampolėje suorganizuojama skau
tai 1922 m., Įeit. K. Vaitkaus iniciatyva. 
Netrukus susiorganizuoja kelios dr-vės ir 
įsteigiamas tuntas. Tuntui vadovauti pa
skiriamas sktn. Staugaitis. Jis gražiai su
tvarko tuntą ir po poros metų marijam
poliečiai pradeda rimtai konkuruoti su 
senesniais tuntais. Ruošia stovyklas, pa
rodas, šventes, leidžia savo laikraštėlius 
ir kitaip tobulinasi. Sktn. Staugaitis bai
gia mokyklą ir tuntą perduoda sktn. K. 
Barkauskui. Šiam neilgai tenka plėsti 
Marijampolės skautų veikimą, nes 1926 
m. išvyksta iš Marijampolės. Šiuo metu 
skautams vadovauja j. Įeit. Juškevičius, 
kpt. Pūrelis, Itn. Milius ir j. Įeit. Akelis. 
Skaučių skyriui nuo 1928 m. vadovauja 
sktn. Augustaitytė-Vaičiūnienė. 1931 m. 
rugsėjo mėn. persikėlus iš Kauno Mari
jampolėn skautų vyčių S. Daukanto būre
liui, veikimas sustiprėjo, nes padaugėjo 
prityrusių vadų. Šiuo laiku tunte yra 4 
skautų dr-vės, 2 skautų vyčių būreliai, 4 
skaučių dr-vės ir 1 vyr. skaučių dr-vė, vi
so per 250 skaučių—skautų ir per 160 
vilk.—paukšt., jų tarpe 1 skautų, 1 skau
čių, 1 vyr. skaučių dr-yė ir 1 skautų vy
čių būrelis veikia Kalvarijoje.

Gegužės mėn. 15 d. Marijampolės tun
tas minėjo savo 10 metų sukaktuves. Mi
nėjimą pradėjo išvakarėse. 17 va’ skau
tai ir skautės nuvyko į kapus ir uždėję 
vainikus ant mirusiųjų brolių ir sesių ka
pų, pagiedojo ir pasimeldė. 21 vai. skau
tai vyčiai kandidatai atliko budėjimą — 
pasiruošimą skautų vyčių įžodžiui.

Gegužės mėn. 15 d. anksti rytą skau
tai vyčiai susirinkę prie Šešupės, davė 
skauto vyčio įžodį, po to grįžę į gimn. 
aikštę pakėlė vėliavą. 9 vai. visas tun
tas nuvyko bažnyčion. Po pamaldų grįžo 

gimnazijon. Čia kieme išsirikiavę sutiko 
atvykusį Vyriausią Skautininką pulk, 
vyr. sktn. J. Šarauską. Paskui vi.J skau
tai-ės ir vilk. — paukšt, susirinko į gimn. 
salę, kur įvyko iškilminga sueiga. Į su
eigą atsilankė aukšt. mokslo dep. dir. p. 
Daniliauskas, pirmieji tunto vadai, gimn. 
direktorius, mokytojai ir daug svečių. Su
eigą pradėjo tuntininkas j. Įeit. Juškevi
čius. Sktn. Vaičiūnienė labai gražiai api
budino įžodžio svarbą ir reikšmę ir jau
niesiems skautams paaiškino, kokias pa
reigas jiems uždeda duotasai įžodis. Po 
jos kalbos gražus būrelis vilk. — paukšt, 
ir skautų-čių iškilmingai pasižadėjo būti 
ištikimais Dievui ir Tėvynei. Čia pat vi
siems davusiems įžodį Vyriausias Skau
tininkas (vilkiukams ir skautams) ir sktn. 
E. Barščiauskaitė (paukštytėms ir skau
tėms) užrišo kaklaraiščius. Po įžodžio 
Vyriausias Skautininkas apibudino skau
tų veikimą ir pasiektus skautų laimėji
mus ir palinkėjo atšventus šį dešimtmetį 
dar su didesne energija ir pasiryžimu dirb
ti. Sktn. Staugaitis padarė 10 metų vei
kimo apžvalgą. Baigus apžvalgą, aukšt. 
moksl. dep. direkt. p. Daniliauskas pa
sveikino tuntą Švietimo Ministerio ir 
savo vardu. Dar sveikino p. gimn. direk
torius, sktn. E. Barščiauskaitė, sktn. Bar
kauskas, Kauno tunto adj. psktn. V. Kiz- 
laitis ir kt. Baigiantis sueigai, skautai su
giedojo J. E. Respublikos Prezidentui 
„Ilgiausių metų“ ir sušuko Vyriausiam 
Skautininkui ir p. p. direktoriams griaus
mingą „valio“.

15 vai. įvyko parodos atidarymas. Čia 
skautės-tai špaleriais išsirikiavę sutiko 
atvykstantį Vyriausią Skautininką. Psktn. 
Pempaitė nupasakojo parodos tikslą ir pa
kvietė Vyriausią Skautininką atidaryti 
parodą, o du maži vilkiukas ir paukšty
tė įteikė tautišką juostą. Pulk. J. Šaraus
kas, atidarydamas parodą, pažymėjo, kad 
skautės ir skautai gražiai vertina dar
bo reikšmę ir stengiasi visuomenei paro
dyti nors dalį savo nudirbtų darbų. Visi 
aukštieji svečiai apžiūrėjo parodą, kurio
je buvo atskiri vilk. — paukšt., skaučių 
ir skautų skyriai. Vilk, skyriuje teko pa
matyti labai gražių rankdarbių (siuvinė
jimai, lipdyba, iškarpymai iš popieriaus 
ir kt.) ir augalų rinkinių. Skautų skyriuje 
įvairūs piaustiniai, knygų įrišimas ir kt. 
Visų gražiausių darbelių teko pamatyti 
skaučių skyriuje. Čia žiūrėtojo akis trau
kė gražūs siuvinėjimai, audiniai, mezgi
niai, puikūs augalų ir grūdų rinkiniai; bet 
labiau už visus stebino vienos skautės 
lipdiniai (kareiviai, raiteliai ir kt.). Taip 
bežiūrinėjant eksponatus, nepasiįutom, 
kaip atėjo vakaras, o kartu su juo ir 
skautiškas laužas.

19 vai. visi skautai-ės ir daugybė sve
čių susirinko į gimnazijos aikštę. Laužą 
pradėjo vilkiukai dainelėmis ir žaidimais. 
Skautės ir skautai suvaidino keletą vaiz
delių ir sudainavo dainų. Nepasijutom, 
kaip atėjo vėlus laikas, bet niekas neno
rėjo skirstytis. V. Vėversėlis.

Pagėgiai.
Balandžio 16 d. Pagėgius lankė tunti

ninkas sktn. Z. Rupeika. Po skautų-čių 
sueigos buvo kandidatams egzaminai. Pa
gėgiuose skautai per šiuos metus padarė 
didelę pažangą: skautų ats. Žirgų skiltis 
gerai susitvarkė ir tikimasi, kad greit 
išsiplės į dr-vę. Skaučių ats. Kregždžių 
skiltis praplečiama į dr-vę.

Viršelyje: Vasarą skautai. Piešė M. Tiburskienė.

,,S kautų Aida s“ iliustruota
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams 6 litai, pusei metų — 3 lit. 50 et. 

r paskiras numeris — 30 centų.

s Lietuvos jaunimo laikraštis.
— Redakcinė komisija — sktn. Ant. Sąiiląitis, sktn. Vyt. 

Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, sktn. B. Mantvila, vyr. skltn. 
H. Rudzinskas. __ j

— Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimų 
turinį neatsako.

Red. ir adm. adresas: Kaunas Nepriklausomy
bės a. 4, tel. 40-71. ~..........
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11 (92) nr. Kaunas, 1932 m. birželio mėn. 1 d. X metai

asam □asai'ci!..
Birželio mėnesiu prasideda tikra 

vasara. Gi skautui-ei vasara yra 
didelė proga. Prasidėjusi vasara 
taip pat ij- kiekvienam moksleiviui 
yra maloni, nes ji atneša ilgesnes 
atostogas.

Mokslo metų darbas yra labai 
svarbus. Greit bus suvestas to 
darbo balansas. Reikia manyti, kad 
visi skautai-ės sugeba tinkamoj 
aukštumoj parodyti mūsų geleži
nio įstato supratimą. Aišku, 
tokie rūpestingi skautai moksleiviai 
dar labiau džiaugias ateinančios 
vasaros proga, nes jų mokslo metų 
darbas sėkmingai baigtas. Nepasi- 
sekėliams mokiniams liūdėti bei 
nusiminti nereikėtų. Kas galima — 
tuojau taisyti, tobulintis. Šis nepa
sisekimas, jei jis kurį mokinį palies, 
tegul bus tvirta pamoka ir perspė
jimas, kad ateityje į mokymosi 
darbą kreiptų didesnio dėmesio ir 
neapleistų svarbių savo pareigų!

Bet skautui vasara turi kitą pras
mę — šiuo metų laiku kiekvienas 
skautas-ė turi daugiau progų vis

Kaip malonu vasarą. 
Nuotraukoi iš Kauno I Kęs
tučio draugovės šios vasa

ros gyvenimo.

pusiškai pasitobulinti. Vasarą įvyk
sta daug iškylų, tik vasarą mes 
galim porą savaičių praleisti žavin
goj stovykloj, tik tuo laiku atsidaro 
įvairūs keliai labai įdomioms ke 
lionėms.

Mūsų jaunuolis turi gerai pažint 
gražiąją Lietuvą. Skautų iškylos, 
kelionės ir stovyklos yra puikios 
priemonės, kurios gelbsti jaunuo
liams dar labiau susirišti su gim
tuoju kraštu.

Beveik tik stovyklose ir iškylose 
galima įsigyti svarbių skautų tech
nikos žinių ir prityrimo. Stovyklose 
galima plėtoti savo gabumus. Bet 
ypač jose yra tinkama aplinkuma 
ugdyti ir pareikšti gilių altruistinių 
pasiaukojimo, širdingo broliškumo 
ir skautiškos meilės jausmų. O to

mis savybėmis tikras skautas-ė 
turi nebūti labai kuklus.

Kelionės teikia ne vien malonu
mų, Jų nuotykiai, sunkenybės ir 
malonumai jauno keliauninko sielą 
vertingai turtina. Taip pat duoda 
dėkingos medžiagos ir laiko daug 
galvoti, vertinti stebimus dalykus

Visa tai prisideda suformuoti gerą 
jaunuolio būdą, tobulą širdį ir 
skaisčią sielą.

Šią vasarą, be abejo, įvyks daug 
stovyklų. Keli tūkstančiai skautų 
ir skaučių savaitei dviem apsigy
vens gražiuose tėvynės miškuose, 
kad sveikai sunaudotų laiką ir ža
vingoje aplinkumoj taptų nors vie
nu laipsniu tobulesni. Miške jie 
gyvens atsidėdami viso savo būrio 
draugų patogumams, džiaugsmui ir 
laimei.

Daugelis brolių ir sesučių išky
laus. Intymus skilties ar būrelio 
darbas, žaidimai, pašnekesiai juos 
suriš tvirtais brolystės ryšiais. Jie 
dar labiau vertins skautiško bro
liškumo pradus ir dės pastangų kuo 
plačiau jįjį plėsti.

Kaip būtų įdomu matyti mūsų 
Palangon atvykusius brangiuosius 
viso pasaulio skautų ir skaučių 
vyriausius vadus, lordą ir lady R. 
Baden-Powellius! Tokia proga vargu 
kam bepasitaikins. Dabar būtinai 
reiktų ją išnaudoti. Juo labiau, kad 
aukštų svečių sutikimo dalyviai 
turėtų garbės atstovauti Lietuvą ir 
jos skautiją.

Atėjusi vasara mums atnešė daug 
daug džiaugsmo ir didelių progų, kad 
mes sėkmingiau galėtumėm eiti 
skautystės kelionę pačių mūsų ir 
mūsų brangiosios gimtinės gerovei.

Į žavingą gamtą, spalvotuosius 
miškus, kvapiuosius klonis ir skai-
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Vyr. sktn Kalmantui — Gedimino Vilkas.
Šv. Jurgio šventės proga, mūsų Šefas 

aukščiausiu skautų ordinu — Gedimi
no Vilku — apdovanojo pulk. 1. vyr. 
sktn. Miką Kalmantą.

Naujasis mūsų aukštojo ordino kava
lierius gimė dabar lenkų okupuotoj Lie
tuvos dalyj, Švenčionių apskr., 1895.X.5. 
Jau vaikystėj turėjo savarankiškai gy
venti, todėl tik 14 metų turėdamas, no
rėdamas mokintis ir lavintis, apleidžia 
gimtinę ir išvyksta tolimon Rusijon. Ku
rį laiką mokosi Petrapilyj.

1915 m. įstoja kariuomenėn. Jau se
kančiais metais baigia praporčikų mo
kyklą ir iki 1917 m. dirba įvairiose ka- 
riuom. dalyse. Tais pačiais metais per
eina į lietuvių batalioną Smolenske. Ne
užilgo bolševikai tą batalioną išformavo 
ir p. M. K. kurį laiką dirba lietuviškam 
„Vilijos“ fabrike tam pačiam Smolenske. 
1918 m. vargingas bėgimas į tėvynę. 1919 
m. liepos mėn. 3 d, iš okupuotos Lietu
vos per kelis frontus (lenkų, bolševikų 
ir kt.) slapta atbėga laisvon Lietuvon ir 
įstoja mūsų kariuomenėn. Čia energin
gai dalyvauja už Lietuvos laisvę mūšiuo
se prieš lenkus ir bolševikus.

1923 m. atgimstančios Mažosios Lie
tuvos sukilėlių kviečiamas dalyvauja, va
dovaudamas sukilėlių dalims, mūšiuose ir 
pirmas drąsiais žygiais ir didele rizika su 
savo būriu aršioj kovoj puola tvirtai sve
timšalių kariuom. dalių saugomą Klai
pėdą ir ją po atkaklių kovų paima. Vado 
nenugalimas pasiryžimas laimėti pavergė 
sukilėlius ir visų griežtas pasiryžimas 
energingoj kovoj davė didelį laimėjimą ir 
išvengta dar nuostolingesnių kovų. Už tą 
žygi* P* M. K. grįžus iš Klaipėdos į sa
vo dalį, Šiauliuos, dėkinga visuomenė la
bai įspūdingame specialiame susirinkime 
p. M. Kalmantui įteikė brangų kar
dą, kuriame aukso raidėmis iš
reikšta didi padėka už drąsą Klaipėdoj ir 
padėta viltis, kad Vilniaus kovose pa
gerbiamojo galia vėl būtų parodyta.

1924 m. Šiauliuos, būdamas 8 p. p. 
bataliono vadu, p. K. buvo vyr. sk. štabo 
prašytas organizuoti Šiaulių tuntą. Tų 
metų pradžioj suorganizavo tuntą ir bu
vo paskirtas jo tuntininku. IV.23. pakel-

Vyr. sktn. maj. A. Valusis, vyr. sk. št. užs. 
dal. vedėjas. >
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tas į skautininko laipsnį. 1925 m. pava
sarį dalyvauja visuotiniam skautininkų 
suvažiavime, išrenkamas jo pirmininku. 
Tada Liet, skautų ,
šefo pareigas per
ėmė Resp. Prezid. 
p. Stulginskis, buv. 
šefui dr, J. Aleknai 
sktn. Kalmantas, 
suvažiavimo įgalio
tas, uždeda aukš- 
čiausį Vilko ordiną. 
Jis pats pakeliamas 
į vyresniuosius 
skautininkus.

1925 m. rudenį 
perkeliamas į Kau
ną ir paskiriamas 
Šaulių Sąjungos vir
šininku, kuriuo te
bėra ir dabar. Pa
dėjęs tvirtus tuntui 
pamatus, Šiaulių 
tuntą perduoda da
bartiniam tunt. 
sktn. K. Ubeikai ir 
išvyksta į Kauną. 
Tą patį rudenį še
fas paveda sudaryti 
vyriausį skautų 
štabą. Jį sudaro 
ir tampa pa
skirtas vyriausiu 
skautininku. 1927 m. rudenį, ano št. ka
dencijai pasibaigus, vėl jam pavedama su
daryti vyr. sk. štabą. Dabar sudaręs jį, 
eina vyriaus, skautin. pareigas iki 1930 
m. rudens.

1924 m. su reprezentacine mūsų drau
gove buvo tarpt, džembore Danijoj. O 
1927 m. Lietuvos skautus atstovavo Šve
dų tautinėj stovykloj.

P. K. 1930.11.15. su p. V. Gintilaite su
kūrė skautišką šeimos židinį, nes p. Gin- 
tilaitė, būdama Harbine (Mandžiūrijoj), 
taip pat buvo skautė. Š. m.II. 12. jų šeimą 
Dievas palaimino sūnum Vytautu.

Pulk. Kalmantas yra apdovanotas už 
mūšius Vyčio kryžium, taip pat Gedimino 
ordinu, Suomių h* Latvių šaulių sąjungų 
ordinais, Liet. šaul. sąj. žvaigžde, Klai
pėdos sukit medaliu ir kt. Be to, 1931 m. 
apdovanotas Lelijos ordinu ir šiemet Ge
dimino Vilku.

Pastebėtina, kad pačiu aukščiausiu 
mūsų skautų ordinu per visą 14 metų tė
ra apdovanoti 5 žmonės: dr. J. Alekna, 
mūsų dab. vyr. sktn. pulk. Šarauskas, 
Kauno tunt. vyr. sk. maj. Lenbergas, sktn. 
P. Jurgelevičius ir dabar vyr. sk pulk. 
Kalmantas,

Lelijos ordinas maj. A. Valušiui.
Vyr. sk. štabo užsienio dalies vedėją 

vyr. sktn. Aloizą Valušį š. m. IV.23, še
fas apdovanojo Lelijos ordinu. A. V. gi
męs 1901.XI.22 d. Gimnazijos mokslus 
ėjęs Vilniuje, Panevėžy, Maskvoje ir Le- 
katerinodare, kur baigė 7 kl, gimnazijos. 
1918 m. rudenį drauge su savo tėvais 
grįžta iš Kaukazo per Ukariną Vilniun.

Pirmas pažintis su skautais turėjo 
1915 — 16 m. Maskvoje. Susipažino su 
rusų skautų literatūra. Kurį laiką buvo 
rusų — skautų draugovėje.

Vilniuje, susipažinęs su p. Jurgelevi
čium, prisidėjo prie pirmos lietuvių skau
tų draugovės organizavimo ir darbo iš
plėtimo, Tais Nepriklausomybės atkovoji
mo laikais daugumos jaunuolių troškimu 
buvo greičiau patekti į tikrų kovotojų 
eiles. Jau bolševikams Vilnių už
ėmus, skautai, nugirdę apie mūsų 
pirmų savanorių kovas prie Jėzno, Aly
taus, veržėsi greičiau prieš okupantus 
kovon stoti. Vyresniųjų vadovaujami 

darė ką galėdami. P. A. Valušiui teko 
nemaža dalis šio viso darbo Vilniuje ir 
kitur. Bolševikai nujautė, iš kur paeina
ši veikla. Laiku įspėjus, persirengę į pa 
prasčiausius rūbus, Jurgelevičius, Krau 
naitis, Valusis, Ruzgys 1919 m. kovo pra

Vyr. sktn. pulk. 1. M. Kalmantas savo darbo kabinete.

džioje išbėgo iš Vilniaus Kauno link, pa
likdami Vilniaus skautams vadovauti skil- 
tininką A. Mačiuiką. Atvykę Kaunan visi 
keturi stojo 2-ajin husarų eskadronan, 
prie Vilniaus batalijono.

Pirmos kovos ties Žasliais, vėliau ties 
Antaliepte, Degučiais, Imbradu. 1919 m. 
liepos mėn. 31 d. — Karo Mokyklos II-joj 
laidoj. 1919 m. gruodžio 16 d. — leite- 
nentat. Husarų pulke, 1920 m. kovos nuo 
Varėnos, Marcinkonių, Trakų iki Širvin
tų, Giedraičių —- veik visuose kovų ba
ruose su raitelių būriu eidamas žvalgy
bos ir kitas pareigas perėjo peskiriamas 
per visą eilę mūsų pėstininkų pulkų.

Pradžioje pripuolami ryšiai su Kauno 
skautų vadais. 1922 m. pulkui atvykus 
Kaunan tie ryšiai sutvirtėja, ir nuo 1923 
m. yra įtrauktas vyriausiajin skautų šta
bam 1924 m. pavasarį laiko egzaminus 
Šiaulių valstybinėje gimnazijoje brandos 
atestatui. Ten sueina į santykius su Šiau
lių tunto skautais. 1924 m. rugp. m. vyk
sta į skautų jamboree Kopenhagon.

1925 m. paskirtas vyriausiojo štabo 
viršininko adjutantu. Rudenį .pasiunčia
mas į St. Cyr'o karo mokyklą, Prancūzi- 
jon. 1926 m. grįžta ir paskiriamas į karo 
mokyklą instruktorium. Tų pačių metų 
pabaigoje paskiriamas Respublikos Pre
zidento adjutantu. Pakeliamas į kapitono 
laipsnį. 1927 m, veda p-lę M. Smetonai- 
tę. Pasiunčiamas į Saumur‘o kavalerijos 
aplikacinę mokyklą Prancūzijoje. 1928 m. 
ją baigia ir atlieka poros mėnesių stažą 
13-jame dragūnų pulke Melun'e, prie Pa
ryžiaus. 1929 m. pradžioje grįžta ir ko
manduoja eskadroną ulonų pulke, Aly
tuje. Tų pat metų rudenį pasiunčiamas 
Briuselin į Belgijos karo akademiją. 1931 
m. rugpiūčio mėn. ją baigia ir grįžta Lie
tuvon. Paskiriamas husarų pulkan.

Grįžta Vyriausiąjin Skautų Štaban. 
Eina užsienio dalies vedėjo pareigas. La
bai aktyviai, padėjėjo sktn. B. Mant- 
vilos padedamas, palaiko ryšius su viso 
pasaulio skautų organizacijomis. Nesenai 
lankėsi Anglijoje, plačiai konferavo su 
lord. Baden-Powelliu, gen. A. Burtu, 
tarpt, biuro direktorium, Martinu ir kt. 
Grįždamas padarė vizitą prancūzų skau
tų užsienių komisarams Paryžiuje. Tą 
patį Belgijoje.
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Koks yra
IX.

SKAUTAS TAUPUS.
Skautas taupus, tai reiškia jis taupo. 

Bet ką? — Viską, viską, ką tik gali.
Neseniai vienas skiltininkas su savo 

skiltimi ėjo maudytis sriaunion upėn. Tu, 
tur būt, galvoji, kad ten buvo pavojinga 
maudytis žmonėms. Taip, žmonėms tai 
buvo pavojinga, bet dar pavojingiau bu
vo vaikams — skautams ir vienas iš jų, 
nemokėjęs plaukti, pradėjo skęsti.

Kiti jo draugai buvo nedideli bei silpni 
ir skautas galėjo paskęsti. Bet skiltinin
kas drąsiai šoko į pagalbą skęstaųčiam 
ir jam pasisekė jį ištraukti krantan. Skib 
tininkas išgelbėjo skauto gyvybę.

Jūs norite paklausti: argi tai taupu
mas? Taip, man bent šiaip atrodo, ir 
štai kodėl:

Tu taupai ką nors, atidedi tam laikui, 
kada tai bus tau reikalinga ir naudinga.

Mažas skautas, be abejo, būtų dažnai 
naudingas, nes jis galėtų padaryti daug 
gerų darbelių, padėti namuose savo tė
vams ir, gal būt, kada visai paaugs, išlai
kyti savo šeimyną.

Skiltininkas pasirodė taupus, nes iš
gelbėjo kito brolio skauto reikalingą ir 
būtiną gyvybę.

Panašių taupumo progų kasdien skau
tui pasitaiko, bet kiekvienas skautas pri
valo taupyti savo pinigus, sveikatą ir 
tuos rūpesčius, kurių jis suteiktų kitiems, 
prasilenkdamas su savo pareiga.

Skautų Įkūrėjas pasakė, jog skautas 
yra taupus, reiškia, jis taupo centus ir 
juos deda į taupomąją dėžutę. Tokiu bū
du sunkią gyvenimo dieną jis niekam 
nebus našta, bet, gal būt, net galės pa
dėti, reikalui esant, kitiems.

Yra tik vienas būdas tapti taupiu, tai 
iš ekonomijos padaryti nuolatinį įpiatimą.

Jei skautas užsidirba, jis kas mėnesį 
ką nors atideda į taupomąją kasą. Jei 
kas savaitę sutaupysite tik vieną litą, 
tai metų gale turėsite 52 litus. Negalima 
pasakyti, kad skautas yra taupus, jei 
atideda vieną litą kas savaitę arba jei 
jis sutaupo 1.000 litų per metus. Viskas 
pareina nuo jo uždarbio bei kitų jo 
iolauku.

Pažinojau berniuką, kuris uždirbdavo 
tik 15 litų į savaitę. Šių pinigų didesnę 
dalį jis išleisdavo savo sergančiai moti
nai gerai maitinti. Bet tai vis dėlto taupus 
skautas, nes jo motinos sveikata turi 
daug daugiau vertės, negu pinigai. Ka
da jo motina pasveiks, jis žada taupyti 
pinigus dviratį nusipirkti.

Jis pradėjo taupyti prieš tapdamas 
skautu ir, man rodos, šio dalyko jis gali 
daugiau pamokyti draugovę, negu drau
govė jį.

Paskutinį sykį jį sutikęs, paklausiau 
juokaudamas ar skautai pamokė jį tau
pyti. Taip, skautininke, atsakė jis ir man 

skautas ?
parodė savo batus, kurie labai gerai atro
dė. Aš paklausiau kur juos pirkęs. „Aš 
juos pataisiau draugovės irštvoj (būkle), 
— atsakė jis šypsodamas, — mano skiltis 
dirba, norėdama įsigyti kurpiaus specia
lybę ir po 3 — 4 pamokų mes jau su
gebam savo batams pamušti naujus pus
padžius“.

Šio skauto pusseserė, turinti vos 6 me
tus, gyvena netoli manęs. Jos vardo 
dieną aš nuėjau ją pasveikinti. Pamačius 
mane ateinant, ji nubėgo atnešti gražią 
mažą komodžiukę, kurią padarė jos pus
brolis iš suklijuotų degtukų dėžučių. Tai 
josios lėlės kraitis, pasakė ji man.

„Tau reikia pasiūti mažų suknelių, 
kurias galėtum dėti i komodą“, — pasa
kiau. Ji ištraukė vieną stalčių ir paro
dė, kad ten jau yra begulinti suknelė. Ji 
yra padaryta iš suplyšusios nosinės, tru
putį raudono rašalo pakako ją nudažyti, 
bet tai buvo suknelė — neturtingo skau
to dovanėlė savo mažajai 6 metų pusse
serei.

Aš mačiau jos džiaugsmo pilną šypse
ną. Buvau patenkintas savo skautais ir 
maniau, kad ir kiti panašiai be egoizmo 
seks devintąjį skautų įstatą.

Neseniai teko žiūrėti vieną skautų 
draugovės irštvą (būklą). Ant sienų pa
kabinti gražūs paveikslai puikiuose tur
tinguose rėmuose. Atrodė, kad daug šių 
papuošalų pareina iš rūmų ir kaip tai 
netyčia jie čia užklydę. Draugovė turi 
vežimėlį 300 litų vertės. Dauguma šių 
daiktų yra padovanota vietos skautams 
remti draugijos bei josios paskirų 
asmenų.

Kokie laimingi šios draugovės skau
tai! Taip, jiems sekasi gauti tiek ir tiek 
dovanų iš skautais susirūpinusių turtingų 
ir gerų žmonių.

Apleidęs šią irštvą, nuėjau į neturtin
giausią miesto dalį. Sutinku skautą. Jis 
man saliutuoja. Paima mano kairę ran
ką ir ją suspaudžia taip, kad net skau
da. Jis mane nuveda iki savo draugovės 
irštvos, „kad matyčiau ką veikia drau
govė“. Einu žiūrėti. Atidaręs duris, vos 
negavau į akis žalių dažų. Koja užkabi
nau kibirą vandens ir vos neapverčiau 
skautą, atsiklaupusį prie kibiro ir plau
nantį grindis. Pagaliau įėjau į kamba
rio vidurį.

Skautai neužsiiminėja, nei pirmąja pa
galba, nei signalizuote, nei mazgų neri- 
šo, nei darė gimnastikos. Bet, nežiū
rint to, jie, matyt, giliai supranta skautystę 
ir ją praktikuoja ir, jei Baden-Powell 
būtų čia, jam suteiktų malonumo į juos 
pasižiūrėti.

Kambario gilumoje vienas skiltinirt^ų 
įstato langan stiklą. Jo paskiltininkis tai
so lango rankeną. Trys ar keturi skau
tai dažo sienas. Toliau vienas piausti- 
nėja iš medžio rėmelius paveikslui. Pa
klaustas, kas bus rėmuoliuose, rodo links-

Bebalsė kalba.

mą savo draugovės fotografiją iš pasku
tiniosios vasaros stovyklos. Fotografija 
yra vieno draugovės skauto darbas. Kitas 
skautas užimtas įtaisymu virviniu kopė
čių, kurios eis į „aukštą“ — nedidelis 
tarpas tarp namų stogo ir irštvos lubų. 
„Paprastos kopėčios, paaiškina jis, būtų 
nepatogios, gi laiptams padaryti nėra vie
tos“. Aš pareiškiu noro nuvykt: į aukš
tą, nors draugininkas ir perspėja, kad su
sitepsiu. Dviejų skautų ir jų lazdų pade
damas užlipau.

Niekad sau nedovanočiau, jei taip ne
būčiau pasielgęs. Čia radau ratu susė
dusius vienos skilties berniukus. Visi 
linksmai dirbo adatomis, taisydami savo 
palapines. Vienas „dėl įvairumo“ taisė 
kojines.

Nusileidęs žemyn, dar sykį apsidai
riau aplinkui.

Ant sienų, kurios yra kaip tik naujai 
dažomos, yra penkios lentelės. Tai kiek
vienos skilties skelbimams. Toliau ma
tyti prie storo didelio kartono lapo pri- 
stiprintos rūpestingai išdžiovintos gėlės. 
Dar toliau lentynėlė, ant kurios pastatyta 
draugovės laimėta taurė ir tiltų mode
liai.

Linksmi skautiški šūkiai papuošia sie
nas. Yra ir graži lenta su skautų įstatais. 
Ir viskas tai yra pačių skautų darbas.

Grįždamas namo aš galvojau apie 9 
įstatą.

Berniukai patys dirbo įrengdami savo 
irštvą, kurios įrengimas kitaip apsieitų 
bent 500 litų. Šie skautai ne tik turi ma
lonumo turėti viską padarytą savo ranko
mis, bet bedirbdami jie turtėja.

Iš nieko jie padarė draugovei irštvą.
Tačiau, tai ne viskas. Panašiai pasi

elgdami jie gali įsigyti mažiausia 20 spe
cialybių ir dar kitą dalyką, kurio ne
pirksi už pinigus — tikrą skautišką tau
pumo įpratimą, kuris teikia noro val
dyti savo išlaidumą ir tuo užtikrinti 
savo ateitį, net turėti galimumo padėti 
kitiems, kam tokia pagalba reikalinga.

Budėk!
Iš Roland Philipps’o.
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Savim pasitikėjimo stebuklai.
Mums nepritinka būti be

valiams likimo sutvėrimams, 
mes galim likimą daryti ir 
žymiai jo išvaizdą nulemti.

Kokį idealą dvasioje sle
pi, tai yra iš dalies prana
šavimas, kurs galiausiai tave 
ištiks.

Nėra nieko kito pasauly, kas 
tiek jėgų suteikia didžiausiams žy
giams nuveikti, kaip pasitikėjimas 
savo jėgomis ir galia. Žmogų, kurs 
neigia tavo pasitikėjimą, kurs no
ri tau įkalbėti, kad tu negalėtum 
sumanyto padaryti, laikyti savo 
priešu, nes jei dingo tavo pasiti
kėjimas, tai dingo ir tavo jėgos. 
Pasikėsinimas niekad negali būti 
didesnis už pasitikėjimą savim. Tik 
pamanyk, kad Napoleonas, užuot 
pasiruošęs garsiajam žygiui per 
Alpes, būtų atsisėdęs prie Alpių 
ir pareiškęs, jog tas žygis esąs vis 
dėlto per sunkus! Kaip jam tokio
mis aplinkybėmis garsusis žygis 
būtų nesisekęs, lygiai ir tavasis 
nesiseks, kol rūpinsis ar abejosi, 
ar benuveiksi. Nuostabūs pa
skutinių laikų išradimai 
iratradimaipasisekėtik 
tokiems žmonėms, kurie 
tvirtai tikėjo savim ir 
savo galia.

Žmonija būtų visais šimtmečiais 
atsilikus be tų vyrų pasiryžimo ir 
be atvangumo; jie nesiliovė dirbę 
tol, kas jiems vaizdavosi, nors 
žmonės tai išjuokdavo kaipo nesą
mones. Tik prisiminkim Cepeliną! 
Nėra tokio darbo, kuriam 
susirastų pasisekimo, 
jei jo nelauki ir negeidi. 
Atsitiktinų dalykų nebūna Vieš
paties nustatytoje pasaulio tvar
koje. Viskas turi turėti priežastį, 
ir tai tokią priežastį, kuri ne ma
žesnė būtų už pasėkas. Srovė sa
vo kely negali aukščiau savo šal
tinio iškilti. Didelė pasėka turi 
turėti ir didelę priežastį. O toji 
yra tvirtame pasitikėjime ir nenu
ilstamoje patvaroje.

Koks didelis bebūtų talentas ar 
galia, pasėka niekad negali būti 
didesnė už savim pasitikėjimą. Tik 
kas tiki ką nors galįs, tas tikrai 
gali. O kas netiki, tas to ir 
negali. Šitas įstatymas neturi 
išimčių. Visai nesvarbu, ką kiti 
mano apie tavo planus ir suma
nymus, ar jie tave svajotoju ar 
mulkiu vadina — tikėk vien savim 
ir neleisk šito pasitikėjimo su
griauti. Gali nustoti turtų, sveika
tos, gero vardo, žmonių pasitikė
jimo, bet kol tu pats savim pasiti
ki, tol dar ne viskas prarasta. Vie

nas kareivis atnešė Napoleonui 
kartą žinią taip greitai, kad jo ark
lys krito. Napoleonas parašė at
sakymą ir paliepė pasiuntiniui 
sėsti į jo puikų ir brangiai pabal
notą arklį.

Kareivis tarė: ne, generole, ši
tas arklys per puikus paprastam 
kareiviui. Bet Napoleonas atsakė 
jam: nieko nėra per gera ir per pui
ku prancūzų kareiviui.

Pasaulis pilnas žmonių, kurie 
mano, kaip kad šitas kareivis, kad 
tas yra per gera, ką kiti žmonės 
turi. Bet jie nenusimano, kad tokiu 
žemu savęs įvertinimu patys va
gia visas jėgas iš savęs. Turėda
mas nykštuko norų, nie
kados negalėsi b ū t i mil
žinas. Didesnė žmonių dalis aiš
kiai išmokyta manyti, kad ne jiems 
skiriami pasaulio turtai, tik ypa
tingai likimo parinktiems. Visi tie 
gerieji ir gražieji daiktai. Tuo bū
du išaugo jie įsitikinę priklausą 
mažaverčių žmonių rūšiai — ir jie 
tikrai priklauso tai rūšiai, kol pa
tys nepareikš noro iškilti aukščiau.

Ir todėl atsitinka, kad tūkstan
čiai galėjusių didelius darbus nu
dirbti, mažai tenuveikia ir užima 
žemas vietas. Tarp daugelio prie
žasčių, kurios neleido žmonijai lig 
šiol išūgėti ligi pilnos aukštybės ir 

Patarimai susirūpinusiems atostogomis.
1) Rūpestingai paruoškit savo atostogų planą, bet būkit pasiruošę 

jį pakeisti mažiausiai progai pasitaikius.
2) Niekad nevažiuokit į šiaurę, kada galite nuvažiuoti į pietus,
3) Kiekvienas darbo pakeitimas jau savaime yra poilsis.
4) Nevažiuokit arkliais, kada galit eiti pėsti; neikit pėsti, kada 

galite joti.
5) Pasivaikščiojant kaime kelio trumpinimai paima labai daug 

laiko.
6) Geros atostogos panašios į amžinybę: jų laikas nematuojamas.
7) Geriausias atostogų vaisius — nauja prietelystė.
8) Pasilikit ten, kur esat laimingi.
9) Prieš nagrinėdami naujos vietos smulkmenas, pasmerki L į šios 

vietos atmosferą.
10) Geriausios atostogos yra tos, kurios jūsų prityrimui suteikia 

daugiausia naujų elementų.
11) Tik prieš pradėdami vėl dirbti tikrai galit įvertinti savo pasi

baigusias atistogas.
12) Pasirinkdami knygų skaityti atostogų metu, atsiminkit, kad 

laisvos valandėlės gali būti ypač naudingos, duodančios jūsų vaizduotei 
naujo masto.

13) Žmonės, mokantieji geriausia tvarkyti savo atostogas, yra: 
dailininkai, natūralistai, keliautojai ir istorikai.

14) Pasilikdami savo namuose ir dirbdami nuolatinį darbą irgi galit 
sau suteikti atostogų malonumo. Tam reikia tik pakeisti savo pusryčių 
valandą.

Tai yra istoriko profesoriaus ir anglų švietimo ministerio p. H. A. 
L. F i s h e r‘i o patarimai, kuriuos patiekia skautams R. Baden-Powellis 
savo knygoje ,,Rovering to Success“ (Kelias į pasisekimą).

dėl kurių ne vienas didžiai apdo
vanotas turėjo žemoje vietoje 
skursti, svarbiausia yra ta, kad 
patys žmonėsturi per men
ką nuomonę apie save. 
Mes visai nesumojam tikrenybės 
jos pasėkose, kad esam dieviškos 
lyties, kad patys esam kūrybinio 
pasaulio dalelė. Toli gražu, nepa
kankamai aukštai tegalvojam apie 
teises ir reikalavimus, kurių mums 
mūsų nuosava būtybė teikia, mes 
visainenusivokiam, kaip 
labai galim ir privalom 
save ištobulinti irkaip 
toli gali būti išvystyta 
mūsų valdžia ant pačių 
savęs. Mes dar nenusimanom, 
kad patys sprendžiam savo likimą 
ir kad galim būti tuo, kuo būti 
norim.

M. Korelili sako: Jei tu nenori 
nieku daugiau būti, kaip tik 
grumstas, tai ir pasiliksi grumstas, 
o narsiųjų kojos tave mindžios.

Teigiamosios asmenybės giedriu 
savim pasitikėjimu pritraukia pa
sisekimą, kaip magnetas geležį. 
Kas turi tvirtą ir teisingą savim 
pasitikėjimą, tą apgobia savotiška 
atmosfera. Jo vien jau išvaizdoje 
•yra kažkas, kas leidžia jam kovą 
prieš pirmąjį šūvį pusiau laimėti. 
Iš jo kelio išnyks savaime šimtai 
kliūčių, kurios menko savim pasi
tikėjimo ir neigiamai asmenybei 

būtų nenuteikiamos.
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Čekų skautai kas vasarą lanko savo krašto istorines vietas.

Kaip dažnai tenka išgirsti kal
bant apie žmogų! „Jam sekasi, 
viskas, ką jis pradeda, jis paliečia, 
tas virsta auksu“. Bet kur visa tai 
įvyksta. Tai yra būdo pa
sėka ir kūrybinė min
ties jėga.

Žmogus, kurs iš karto padaro 
tokio įspūdžio, spinduliuoja pasi
tikėjimu ir tikrybe ir kitiems 
skiepyja įsitikinimo, jog jis įstengs 
savo sumanymą įvykdyti. Ir ka
dangi taip mano ne tik jis vienas, 
bei ir kiti, jai auga jo jėgos per 
tokių minčių bendrą veikimą ir 
kiekvienas pasisekimas padeda iš
lyginti kelią naujiems pasiseki
mams ir padaro naujų sumanymų 
įvykdymą dar lengvesnį. Indė
nai manė kitados, kad 
nugalėto jėga tenkanti 
nugalėtojui. Ir tam tikra 
prasme tai yra teisinga. Kiekvie
nas laimėjimas sustiprina jėgas 
naujam laimėjimui ar tai būtų pre
kybos reikalai, ar išradimai, ar 
mokslo darbai. Jei nori bet ką nu
veikti, tai nukreipk visas savo 
mintis aiškiai ir nepajudinamai ir 
įdėk tai tiek jėgos ir pasiryžimo, 
kad jokia žemės galybė negalėtų 
atstumti tavęs nuo užbrėžto tiks

lo, kol jo nepasieksi. Tai suteiks 
tau nenuveikiamos galios, tuo 
tarpu kai abejojimas, baimė ir 
savim pasitikėjimo trūkumas tave 
nepataisomai susilpnins.

Savim pasitikėjimas yra, taip 
sakant, vyriausias žmogaus dvasi
nių jėgų vadas. Jis žymiai pakelia 
mūsų jėgas ir veda prie laimėjimų. 
Net lenktynių arklys negali pre
mijos laimėti, jei jis neteko pasiti
kėjimo savim. Iš savim pasitikėji
mo gimusi drąsa yra paskatinimas, 
stumiantis paskutines mūsų jėgas 
prie laimėjimo. Priežastis, kodėl 
tokiai daugybei žmonių niekas do
rai nenusisekė, yra ta, kad jie imasi 
darbo neturėdami tvirto nusista
tymo, žūt būt, prasimušti. Juose 
visad lieka tam tikras svyravimas, 
ar jiems bepasiseks; kaip tik tas 
svyravimas kaltas, kad jie neišky
la aukščiau vidutinio pasisekimo 
Kas dar abejoja ar bepajėgs vie
ną ar kitą, jei jam tikrosios drąsos 
trūksta, tas turi pirma pakeisti 
visą savo dvasinę struktūrą, jei 
nori bet kokio pasisekimo sulaukti 
Savim pasitikėjimas yra saikas 
galimumui, jokia srovė negali te
kėti ton vieton, kuri yra aukščiau 
šaltinio.

Kiekviena jėga žymia dalim yra 
minčių pasėka, kurios nukreiptos 
stipriai, gyvai ir nepaliaunamai į 
vieną tikslą ir valdo visokį veiki
mą. Kiekvienas žygis pirmiausia 
turi būti mintyse nuveiktas, kol jis 
tik tikrumon pateks.

Ko mes norim, turim tai sau 
gyvai ir tvirtai įsivaizduoti. Silpnai 
sugriebta mintis tegali būti tik 
silpnai įvykdyta. Visa, kas didu, 
ko pasauly pasiekta, turėjo savo 
pradžią noruose ir svajonėse, sap
nuose ir viltyse, kurios ilgą laiką 
laukė įsikūnijimo. Bet įsikūnijimo 
pasielgimas laikė norą gyvu, leido 
lengvai įvairias aukas pakelti ir 
tuo būdu iškilo pagaliau sumany
mas iš svajonių srities gražicn tik- 
rovėn. Ir čia vargu besurasim ge
resnį bei vaizdesnį pavyzdi, kaip 
Cepelino ilgus metus išjuoktą daž
nai nenusisekusį ir galiausiai ste
buklingomis pasėkomis ir amžina 
garbe apvainikuotą darbą. Ir bus 
tau taip, kaip tu amžinai tiki — tai 
buvo šiuo atveju, taip yra visur. 
Mūsų tikėjimas yra saikas mūsų 
pasisekimui: silpnas tikėjimas ma
žai tepasiekia, stiprus — visko.

Iš O. Svet. Marden raštų.
fl. Al
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Kai atšila oras ir vanduo’, reikia 
pradėti plaukiotu

Aš pažinojau jaunuolių, kuriems, 
besimokinant plaukti, pasisekdavo 
jau pirmą sykį. Kitiems ėjo sun
kiau. Kaip tik panašiai buvo ir 
man. Aš jokiu būdu negalėdavau 
visai atsiskirti su žeme. Savo širdies 
gilumoje aš kaip ir bijojau vandens. 
Tačiau vieną sykį vandenyje, kaip 
tai netyčia mano kojoms atsiskyrus 
su dugnu, aš pastebėjau, kad gan 
lengvai plaukiu. Paskui aš įsitiki
nau, kad geriausias būdas, norint 
pramokti plaukti, būti ramiu, nesi
skubinti ir stengtis mėginti kiek lai
ko išbūti po vandeniu atidarytomis 
akimis. Pagaliau ir pamilau van
denį ir jau neturėjau jokių sunku
mų plaukiodamas paviršium. Yra 
berniukų, kurie, bijodami vandens, 
sako: „Kam mokėti plaukti? Nei 
mano darbui, nei mano pramogoms 
tas nereikalinga“.

Bet, juk tik maudytis yra labai 
malonu. Tačiau, jei prie to galėsi
te pridėti malonumą plaukti, tikrai 
gausite dar didesnio pasitenkinimo. 
Reikia užjausti ir pasigailėti tų, ku
rie yra priversti trypti prie kranto 
ir negali sekti savo draugų į gilesnį 
vandenį!

Tačiau, plaukiojimas nėra tik pa
prasta pramoga.

Jei nemokėdamas plaukti esi val
tyje, tu sudarai savo draugams rimto 
pavojaus. Jei valtis apsiverčia, bet 
visi jos keleiviai yra geri plaukė
jai, viskas pasibaigia tik pasimau
dymu, iš kurio paskui gardžiai pa- 
sijuokiat. Tačiau, jeigu vienas iš 
jūsų nemoka plaukti, visi kiti pri
valo rizikuoti savo gyvybėmis, tu
rėdami jį gelbėti ir ištraukti į krantą.

Jums irgi gali pasitaikyti ir bai
sus atsitikimas — matyti ką nors 
skęstant. Jei esi geras plaukėjas, 
šokęs į vandenį mokėsi skęstantį 
ištraukti krantan. Tačiau, jei to ne
sugeba? Tada pergyvensi baisų mo
mentą. Nes pajusi, kad turėjai pa
daryti dar kažką daugiau, negu tik 
bėgti ieškoti pagalbos, kada tavo 
artimas beviltiškai kovoja su mir
timi, besimušdamas vis silpniau ir 
silpniau. Čia taip arti tavo akių. 
Aš nenoriu to aprašinėti, juk baisus 

nerimas, kuris persekios tave visą 
gyvenimą, nes visada jausi, kad 
esi dalinai atsakomingas už žmo
gaus mirtį. Kodėl gi tai būtų tavo 
kaltė?—Gi todėl, kad, būdamas tik
ras skautas, būtum pramokęs plaukti 
ir galėtum išgelbėti skęstantį.

Išsigelbėjimas plaukiant.
Šiai kita priežastis, kuri verčia 

mokytis plaukti. Niekad negali būti 
tikras, kad vieną ar kitą sykį plau
kiojimas neišgelbės tavo gyvybės, 
kaip kad tai buvo su Mančesterio 
pulko kareiviu Albertu Batemanu.

Jis buvo per didįjį karą vokie
čių paimtas nelaisvėn ir verčiamas 
dirbti karbito fabrike.

Paimtas nelaisvėn kartu su tūks
tantini kitų kareivių, jis turėjo eiti 
30 kilometrų be jokio maisto ir po
ilsio su vokiečių kavaleristų sar
gyba.

„Tie iš musų, kurie krisdavo, 
buvo pastumiami ant vieškelio kraš
to ir ten likdavo Per 24 valandas 
buvome užrakinti prekiniuose vago
nuose po 60 žmonių vienam vago
ne; galėjom, aišku, tik stovėti su
spausti kaip silkės. Jokia gera sie
la neprieidavo prie mūsų atidaryti 
vagono durų bent 5 minutėms.

„Vienas mūsų draugas buvo iš
badėjęs taip stovėdamas pavargęs, 
kad mirė čia tarp mūsų.

„Pagaliau buvome paskirstyti į 
įvairias stovyklas ir fabrikus. Kas

Šiam trūksta drąsos ... ' x
Piešė R. Baden-Powell is.

dieninis musų maistas susidėdavo 
iš sriubos, kuri buvo beveik vienas 
vanduo su trupučiuku pupų ar bul
vių, ir mažo gabaliuko duonos.

„Tiesa, vargšai vokiečiai netu
rėjo nieko daugiau ir patys sau! 
Mūsų fabriko vyresnysis meisteris 
vaikščiojo tokiais batais, kurių ne
norėtų dėvėti anglų šąšlavininkas. 
Geriausiai apsirengę turėjo medi
nes klumpes ir buvo taip nešvarūs, 
nes neturėjo muilo, kad juos rei
kėtų imti tik pincetu! Taigi nuta
riau juos apleisti.

„Atsisakiau dirbti vokiečiams, 
tada jie mane apdaužė lazdomis, 
užrakino tamsiame skiepe ir juo
kėsi bei tyčiojosi iš manęs. Tvirtai 
nutariau mėginti laimės pabėgti.

„Vienas kareivis iš Londono ir 
aš pabėgome ir pasiekėm Reiną, 
kuris buvo už 40 kilometrų. Kitą 
naktį mums pasisekė pereiti spyg
liuotų vielų tvorą ir aplenkti šunes. 
Kai išgirdome šūvius, sustojome nu
sirengti rugių lauko pakraštyje prie 
vandens. Pasakiau draugui „Tai į 
mus, Džimai, šokim!“ Ir mes šo
kom į vandenį.

„Girdėjau daug šūvių ir šunų lo
jimą. Pagaliau pasiekėm kitą krantą, 
bet buvau tik vienas be draugo. 
Vandenyje išbuvau per 45 minutes ir 
baisiai sušalau. Laimė, kad kitame 
Reino krašte šveicarų kareiviai 
mane suvyniojo į antklodes ir su
teikė pagalbos kiek tik galėdami.
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„Tai Sifildo parko plaukiojimo 
mokykloje buvau išmokęs plaukti. 
Aš niekad nesitikėjau, kad tai man 
bus taip naudinga. Tačiau visiems 
aš velyčiau paskęsti Reino bangose 
negu grįžti dirbti vokiečių karbito 
fabrikan.

Keisti nieko nereikia.
Daug skautų prašė mane ar ne

galima būtų panaikinti plaukiojimą 
pirmojo skautų patyrimo laipsnio 
programoje.

Jei sutikčiau tą padaryti, tuo būtų 
nepatenkinti pirmojo laipsnio skau
tai. Aš gi labai vertinu jų nuomo
nę. Pagaliau aš ir pats manau, kad 
kas nemoka plaukti, nėra vertas 
pirmojo patyrimo laipsnio skauto 
vardo.

Aš žinau, kad kaikuriems yra 
sunku pramokti, bet kaip tik rei
kia pergalėti sunkumus, jei esi tik
ras skautas.

Tas, kuris pasilieka sėdėti ant 
kranto ir mano, kad nieke d nega
lės pramokti plaukti, yra... pasa
kysiu geriau, kad tai nėra mano 
skauto idealas. Tačiau panašių ber
niukų yra gana daug.

Būdamas Norvegijoje ir Švedijoje 
aš pastebėjau, kad ten, nežiūrint 
šaltesnio, negu pas mus klimato, 
daug daugiau, negu Anglijoje, vaikų 
moka plaukti. Jai mums turėtų 
teikti truputį gėdos. Bet mūsų krašto 
garbei aš turiu vilties, kad kiek
vienas skautas ir vilkiukas pasi
stengs pramokti plaukti.

Man rodosi, kad neužilgo galė
siu matyti ar skautės ir vilkiukai 

nepralenks plaukiojime skautų? Ne 
ta prasme, kad jie plauks geriau, 
bet ta prasme, kad jų didesnis 
nuošimtis mokės plaukti.

Tai puikus dalykas —plaukti! Pa
galvokit apie tai, kas reiškia jaus
tis vandens valdovu. Nežiūrėti į 
vandenį, kaip į priešą, kuris galėtų 
atimti jūsų gyvybę, bet jį mylėti 
kaip draugą, kuris jums teikia daug 
malonumų.

Dar sykį pakartoju, kad mokė
jimas plaukti jums gali 
s u t e i k t i p r o g o s išgelbėti 
žmogaus gyvybę.

Ar nebūtų baisu savo akimis ma
tyti skęstantį? Ir tau, esant dideliu 
ir stipriu berniuku, pasilikti ant 
kranto bejėgiu tik todėl, kad niekad 
nemėginai mokytis plaukti. Tu 
būsi beveik mirties kaltininkas!

Dėkų Dievui, daug žmonių gyvy
bių (apie 600 Anglijoje) buvo skau
tų, mokančių gerai plaukti, išgel
bėta iš vandens. Visi turit būti pa
siruošę pasielgti panašiai, jei tik 
pasitaikys proga.

Daug berniukų sako, norėdami 
pasiteisinti: ,,Ten, kur gyvenu, nėra 
vietos, kur galėčiau mokytis plauk
ti“.

Atminkit štai ką: visada yra 
vietų, kuriose galit mokytis. Gal 
būti, lai ir nebus už 5 minučių kelio 
nuo jūsų, bet visada galima tokių 
vietų pasiekti. Žinot kur rasti prie
monių jas pasiekti? — Jūsų pa
čių širdyse, nes jei turite noro 
pramokti, jūs tikriausiai rasite būdų 
ir priemonių tą pasiekti.

Miesto muziejus su lelija.
Girdėdavom, kad užsienyje kartais visuo
menės įstaigose esti skautų dekoracijų. 
Štai to sulaukėm ir Lietuvoj: Biržų 
muziejaus (kuriam ir skautai turi savo 
kampų) fronting sieną savivaldybė pada
bino specialiai padirbtu skautų ženkliuku.

Jei tu turi pasiryžimo ir tikro 
noro tapti pirmojo patyrimo laips
nio skautu ir, pilna to žodžio pras
me, žmogumi, tai labai nedaug tė
ra tokių vielų, kur tikrai negalima 
mokytis plaukti.

Skautai nadėkit! Sk Aido“ Nr. 10). Kur stovi šie kryžiai?

Nr. 5 — nufotografuotas Viekšniuos.
Nr. 6 ir 7 — Viekšnių apylinkėje, pakeliui į Ma

žeikius (kurioj vietoj?).
Nr. 8 — Viekšnių apylinkėje už upės Virvytės 

(kurioj vietoj?).

Nr. 9 ir 10 — ar nebus iš Zarasų apylinkės? (Iš 
kurios vietos?).

Nr. 11 — ar nebus iš Anykščių apylinkės? (Iš 
kurios vietos?).

Patikrinkit ir papildykit.
Dėdė Pranys.
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A. Merkelis.

Skautai ir tautotyra.
/ v.

Z Tautosakininkas.
Tautosaka yra žodinė liaudies kūryba. Ji yra labai sena. 

Jau žilos senovės žmogus savo mintis ir jausmus reiškė įvai
riais būdais. Žodžiu reiškiamiems jausmams ir mintims suteik
davo gražią formą. Tuo būdu gimdavo žodinė liaudies kūryba. 
Pirmieji kūrėjai, nemokėdami rašto, turėjo savo žodinius kū
rinius išlaikyti atmintyje. Iš vieno žmogaus tą kūrinį išmok
davo kiti, kurie vėl pasakodavo ar dainuodavo jį kitiems ir t. t. 
Taip žodinis kūrinys ir keliaudavo iš lūpų į lūpas, iš vienos 
kartos į kitą... Tai buvo taip vadinamoji sakomoji tradicija. 
Žodinis kūrinys, keliaudamas iš kartos į kartą, žinoma, kitė- 
davo. Vieni tokį kūrinį sąmoningai pakeisdavo — ką savo, gra
žesnio ar įdomesnio pridėdavo, — kiti jį pakeisdavo nesąmo
ningai. Pagaliau, kartais seni tautosakos kūriniai yra pritai
komi prie naujų gyvenimo sąlygų. Tokiu būdu atsirado tauto
sakos variantai (atmainos).

Tautosaka paprastai yra skirstoma į stambiąją ir smulkiąją. 
Prie stambiosios tautosakos priskiriam dainas bei giesmes, rau
das, pasakas, padavimus' ir legendas. O prie smulkiosios tau
tosakos — priežodžius, patarles, mįsles, burtus ir prietarus.

Lietuvos liaudis turi daug brangių tautosakos turtų. Kiek
vieną lietuvio jausmą, darbą ar žygį lydėjo skambi dainelė. 
Savo išmintį, pastabumą ir įvairias pažiūras lietuvis išdėstė 
pasakose, patarlėse, mįslėse ir k. „Liriniai emocinis jausmo pa
kilimas ir sužadintos vaizduotės veiklumas, praktiškojo gyve
nimo išmintis ir antprigimtinės tikėjimo apraiškos, — sako prof. 
V. Mykolaitis, — visa tai, ar šiaip, ar taip, atsispindi liaudies 
dainose, pasakose, padavimuose, priežodžiuose, mįslėse, bur
tuose, kerėjimuose. Ir visa tai perėję ilgą išsivystymo kelią, 
susiderinę su tautos mąstymo būdu ir jos psichika, su gilios 
praeities pėdsakais ir kultūros laimėjimų paminklais". Štai dėl 
šitų ypatybių įvairių mokslo dalykų tyrinėtojai domisi tauto
saka ir ją stropiai rankioja. Pirmiausia, tautosaka yra brangi
nama, kaip tam tikra savotiška estetinė vertybė, meno kūrinys. 
Toliau tautosaka yra labai svarbi literatūros kūrybai ir mokslui. 
Iš jos semiasi medžiagos ir literatai ir literatūros istorininkai 
bei teoretikai. Be to, tautosaka yra svarbi kalbų mokslui (kal
botyrai), etnografijai, etnologijai, istorijai, religijų mokslui ir net 
psichologijai. Tautosaka plačiai naudojasi ir kai kurie gamti
ninkai. Tokiu būdu, mes matome, kad tautosaka yra labai bran
gus meno, kultūros ir mokslo turtas. Kaipo toks, jis turi būti 
atsidėjusiai rankiojamas ir studijuojamas.

Kiekvienas, kuris nori giliau ir plačiau pažinti savo tautos 
dvasią, turi studijuoti tautosaką — skaityti apie tautosaką pa
rašytus veikalus, nagrinėti pačius tautosakos kūrinius. Tat ir 
skauto tautosakininko pirmas uždavinys — studijuoti tautosaką 
ir apie ją parašytus mokslo veikalus. Pirmiausia, skautas tauto
sakininkas turi būti gerokai susipažinęs su šiais veikalais: 
M. Biržiškos — Dainų istorijos vadovėlis, 1925 m., Dainų 
keliais, Lietuvių dainų literatūros istorija I, 1919 m., Dainų atsi
minimai iš Lietuvos istorijos, 1920 m.; J. L K r a f i a u s k i o: 
Lietuvių dainos, versta iš lenkų kalbos, 1921 m., Dr. R. v a n 
der Meulen: Gamtos prilyginimai lietuvių dainose ir raudose 
(M. Biržiškos vertimas) 1921 m. Balys Sruoga: Dainų 
poetikos etiudai, 1927. Zigmantas Kuzmickis: Lietuvių 
literatūra, I dalis, Tautosaka, 1931 m. Praktiškų nurodymų, 
kaip rinkti tautosaką galime rasti J. Dovydaičio knygelėj 
„Tautosakos rinkėjo darbas“, Kaunas, 1929 m. 63 pusi. (Kaina 
1 lit. 30 ctn.). Be to, reikia gerai susipažinti bent su kun. Anta
no Juškevičiaus, Niemio — Sabaliausko, V. Krėvės-Mickevi
čiaus ir J. Dovydaičio dainų rinkiniais Daug tautosakos galime 
rasti „Tautos ir Žodžio", ir „Mūsų Tautosakos“ žurnaluose, ku- 
. iuos leidžia Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų 
fakultetas ir redaguoja vienas iš įžymiausiųjų šių dienų Lie
tuvos tautosakininkų prof. Vincas Krėvė Mickevičius. Bestu
dijuodami tautosakos rinkinius, mes įgysime ir daug praktiškų 
žinių, kaip dirbti tautosakos darbas. O tautosaka mes turim 
domėtis ir ją rinkti, nes ji kasdien nyksta. Miršta senosios kar
tos žmonės, ir jie draug su savim nusineša į kapus brangiau
sius mūsų meno ir kultūros turtus.

Nors mūsų tautosaka senokai rankiojama ir gana daug 
jos jau surankiota, tačiau dar daugiau jos tebeglūdi liaudyje 
nesurinktos, neužrašytos. Vienas ar net ir keletas pasiryžėlių 
to sunkaus ir sykiu brangaus darbo nepadarys. Tautosakai 
rinkti reikia plačios talkos. Geriausi tam darbui talkininkai, 
be abejo, yra tie žmonės, kurie arčiau su liaudimi susiduria, 
kurie daugiau progos turi kiek ilgiau kaime pagyventi, su kai
miečiais pabendrauti. Tokie žmonės yra kunigai, pradžios mo
kyklų mokytojai, studentai, mokiniai. Mūsų čia suminėti žmo
nės daug galėtų tautosakos surinkti. Tai mums aiškiai liudija 
kun. Antano Juškevičiaus ir kun. A. Sabaliausko, mokytojo 
J. Dovydaičio ir kai kurių mokinių pavyzdžiai. Tačiau šiandien 
labai retas kuris kunigas, mokytojas ar mokinys užrašinėja tau
tosaką. Tai labai liūdnas ir skaudus reiškinys. Skautai moks
leiviai, ypač tie, kurie domisi tautosaka ir sugeba jos grožį 
pajausti, turi rinkti tautosaką. Taigi, antras skauto tautosaki

ninko uždavinys — rinkti tautosaką.
Iš pradžių tautosakos rinkimas, gal būt, bus sunkus ir ne

įdomus. Bet ilgainiui tas darbas taps malonus, ir tautosakinin
kas niekados nepraleis progos neužrašinėjęs tautosakos. Geru 
ir įgudusiu tautosakos rinkėju galima tapti tik po keletos metų 
sunkaus darbo.

Tautosakos rinkimą reikia pradėti nuo savo gimtosios apy
linkės, geriausiai nuo savo tėvų grinčios. Mat, čia tau bus arti
miausi žmonės, kurie greičiau ir lengviau supras, ko tu iš jų 
nori, pagaliau, jie tau bus atviresni ir kantresni. Berinkdamas 
tautosaką po savo kaimą, gerokai pramoksi to darbo, iš įdirbsi 
tam tikrą rinkimo (klausinėjimo ir užrašinėjimo) būdą, ir nu
vykus į tolimesnes apylinkes tautos darbas geriau seksis. Tau
tosaką geriausia rinkti tuo metu, kada žmonės yra laisviausi 
nuo darbų, kada jie daugiau laiko turi. Pav., per šventes, ru
dens vakarais, žiemą.

Dabar aš nurodysiu keletą pastabų — ką, kaip ir iš ko 
reikia tautosaką užrašinėti.

1. Užrašinėti reikia visi tautosakos kūriniai: įvairios dai
nos, pasakojimai, padavimai, dramatiški veikalai (įvairūs kalė
diniai, užgavėniniai, velykiniai, šv. Jono nakties..,, vaidybiniai 
žaidimai ir t. t.), raudos, liaudies maldos, patarlės, priežodžiai, 
įdomesni liaudies posakiai, palyginimai, mįslės, burtai..., pie
menų kalbos (adverniškos kalbos). Taip pat reikia užrašinėti 
ir tuos tautosakos kūrinius, kuriuose yra vaizduojami netoli
mos praeities įvykiai (Didžiojo karo dainos, vokiečių okupa
cijos meto dainos...). Reikia užrašinėti ir tokias liaudies dainas, 
kurios jau yra kur išspausdintos. Jos, be abejo, kuo nors skir
sis nuo išspausdintųjų.

Busimasis maestro.
2. Viską reikia užrašinėti tiksliai, be praleidinėjimų. Pa

sikartojimus ir storžieviškus posakius taip pat reikia užraši
nėti. Be to, reikia stengtis tautosakos kūrinius užrašyti tarmiš
kai, pažymėti priegaidės. Jeigu pasakotojo kalboje pasitaiko 
nesuprantamų žodžių ar posakių, tai reikia paprašyti juos pa
aiškinti. Pasakotojui pradėjus pasakoti ar dainininkui dainuoti, 
nereikia jų trukdyti ir stabdyti. Jeigu tautosakininkas, užrašęs 
dainą, pasaką ar kurį kitą liaudies žodinį kūrinį, abejoja savo 
užrašų tikslumu, tai jis turi dar kartą išklausyti. Dabar javo 
pastabas tautosakininkas pažymi paraštėse. Labai naudinga 
tautosakininkui mokėti stenografiją (greit rašyti) ir gaidas už
rašinėti. Dainas galima užrašinėti ir fonografu. Tik jis bran
gokas, ir ne kiekvienas jį galės įsigyti.

3. Tautosaką reikia užrašinėti iš kiekvieno jos mokan
čių. Pirmiausia, žinoma, reikia stengtis užrašinėti iš neiaštingų 
žmonių. Iš kiekvieno mokančio tautosakos reikia užrašyti vis
ką, ką tik jis atsimena. Jeigu toks žmogus neatsimena viso 
tautosakos kūrinio, tai reikia užrašyti nors tą dalį, kurią dar 
atsimena. Jei apylinkėj kuri daina, pasaka ar kuris kitas liau
dies žodinis kūrinys yra plačiai žinomas, tai reikia šį kūrinį 
iš kiek galint daugiau žmonių užrašyti. Jeigu apylinkėj pasi
taiko žmonių, kurie patys moka sudėti dainą ar pasaką, tai 
reikia ir iš jų užrašyti.

4. Užrašius tautosakos kūrinį, reikia pažymėti, iš ko jis 
užrašytas, kur jis užrašytas, kiek dainininkas ar pasakotojas 
turi metų, iš kur jis kilęs, kur gyvenęs, ar moka skaityti, ką 
yra skaitęs ir ką ypač mėgsta skaityti, kuo jis dabar verčiasi... 
Jeigu dainininkas ar pasakotojas moka daug tautosakos kū
rinių, tai labai pravartu plačiau aprašyti jo gyvenimą. Jeigu 
kuris tautosakos kūrinys yra susijęs su apeigomis, tai reikia 
tiksliai ir tas apeigas bei jose vartojamus daiktus aprašyti ir, 
jei galima, visa tai nufotografuoti ar nupiešti. Be to, reikia 
pažymėti, ar tautosakininkas pats tas apeigas matė ar iš kitų 
girdėjo? Jeigu kiti jam pasakojo apie tas apeigas, tai ar jie 
dalyvavo tose apeigose ar tik iš šalies jas matė? Jeigu pasa
kotojas apeigose nedalyvavo, o tik jas matė, tai kaip jis į jas 
žiūrėjo — neigiamai, pašiepiamai, o gal tikėjo ir t, t. Reikia 
tiksliai pažymėti, su kuriuo apeigos momentu yra daina ar pa
saka susijusi...
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Skautai-ės visame pasaulyje.
Dar naujienos apie 1933 m. tarptautinę stovyklą

Kai kurios tautos jau pranešė ruošiamos 1933 m. prie 
Budapešto (Vengrijoje) tarptautinės skautų stovyklos štabui, 
kiek ju skautų dalyvaus stovykloje. Didžioji Britanija (su kolo
nijomis) mano stovyklon atsiųsti maždaug 2.500 skautu. Len
kija 1.500, Austrija 1.000, Švedija 500, Jugoslavija 300, Suomija 
200, Bulgarija 150, Olandija 100, Graikija 100, Liuksemburgas 
50, Svrija 50, Japonija 20, Estija 15 ir Siamas 15.

Stovyklos vadovybė norėtų, kad stovyklaujantieji skautai 
būtų skirstomi draugovėmis po 35 skautus. (Draugininkas, 2 
adjutantai ir keturios skautų skiltys po 8 skautus). Gal būt, 
Lietuva Vengrijon kaip tik ir nusiųs pilną 35 skautų draugovę.

Stovvklos vadovybė norėtų, kad įvairios skautų asocia
cijos jau dabar rinktų žinias, kas, būtent, iš jų skautų važiuos 
į 1933 m. Jamboree Vengrijon. Ir šių skautų sąrašus su adre
sais atsiųsti stovyklos štaban. Mat, norima šiuos adresus pa
skelbti ir paskatinti tuos skautus iki stovyklos susLašinėti. 
Tokiu būdu stovyklon atvažiavęs kiekvienas rastų sau daug 
pažįstamų. Tai labai įdomus sumanymas. Nieko panašaus iki 
šiol per jambore nebuvo praktikuojama.

Negalima keisti draugovės.
Prancūzų skautų organ. „Eclaireurs de France" skautai 

negali be ypatingo leidimo pereiti iš vieno vieneto į kitą to 
pat miesto vienetą. Prancūzai laiko labai negeistinu dalyku 
leisti nuotaikos pagautiems ar dėl kokių nedidelių nesusipra
timų su dr-vės draugais keisti vienetą ir tokiu būdu kartais 
ieškant „kur geriau" pereiti per visus miesto vienetus Skau
tas, kuris už ką nors buvo pašalintas iš. vieno vieneto, jokiu 
būdu negali būti priimtas i kitą. Paskutiniu laiku „Eclaireurs 
de France“ vadovybė ypač pradėjo reikalauti iš vadų daugiau 
dėmesio ir kontrolės šiems dalykams.

Išgelbėjo iš ugnies.
Vienas mūsų Amerikos brolių skautų R. Wallace, vos 

16 m. amžiaus teturėdamas, su pavojumi savo gyvybei išgel
bėjo iš ugnies tris 11, 13 ir 5 metų vaikus. Gaisras įvyko 
nakti. Skautas pabudo pajutęs dūmų kvapą. Jis norėio nu
sileisti žemvn, mat, gyveno antrame aukšte, bet išgirdo iš kito 
namų galo kambario vaikų šauksmus. Per degančius kamba
rius skautas negalėjo pasiekti vaiku. Taigi, išlipęs oer langą 
' stogą ir stogu priėjęs vaikų kambario langą ir ji išmušęs, 
drąsus skautas pateko i ju kambarį. Iš čia jis nuleido iš eilės 
drąsus skautas pateko į jų kambarį. Iš čia jįs nuleido iš eilės visus 
3 vaikus į laukiančio apačioje jų tėvo drebančias rankas. Pats nu
sileidęs žemyn dar padėjo kitiems, dirbantiems apačioje. Ame
rikos skautų organizacijos vadovybė apdovanojo skautą Wal
lace auksiniu garbės medaliu.

Skautininkas — ministeris.
Naujas Vengrijos švietimo ministeris, Dr. E. FARAFIATH, 

yra skautininkas. Jis yra geras sportininkas ir ilgą laiką buvo 
Vengrijos skautų organizacijos kūno kultūros skvriaus pirmi
ninkas, Skautininko laipsnį jis yra įgijęs prieš trejus metus. 
Dabar švietimo ministeris labai prisideda prie ruošiamos Bu
dapešte tarptautinės stovyklos.

Prancūzų skautas
nori susirašinėti prancūzų kalba ir keistis atvirutėmis bei foto
grafijomis. Jo adresas: Georgas Mercadier, 34, rue Raynal, 
RODEZ (Aveyron), Prancūzija.

Skautai padeda.
Amerikos Jungtinių Valstybių pietų dalyse neseniai buvo 

smarkių audrų ir viesulų, per kurias žuvo apie 300 žmonių ir 
daugelis buvo smarkiai sužeista. Viesulai padarė milžiniškų 
nuostolių.

Amerikos skautai įvairiose nelaimių paliestose vietose 
aktyviai prisidėjo gelbėdami žmones bei jų turtą. Skautai dirbo 
raudonojo kryžiaus lauko ligoninėse, tvarkydavo judėjimą, kar
tu su policija bei tautos gvardija eidavo sargybą, padėdavo 
statyti iš sugriautų namų lentų laikinas trobeles — prieglaudas 
žmonėms likusiems be pastogės, padėdavo policijai palaikyti 
tvarką išsigandusių žmonių minioje bei, kiek vėliau po nelai
mės, tarp atvykusių į įvykio vietą smalsuolių. Skautų uniforma 
labai palengvina tokį darbą, teikdama skautams tam tikro 
oficiališkumo.

Skautai, ištikimai tarnaudami savo idealui padėti artimui, 
dirba dienas ir naktis nenustodami energijos ir geros vilties, 

nepaisydami to, kad ir jų pačių namai dažnai būdava sunai
kinti bei jų šeimynos nelaimės paliestos.

Audrų paliestų vietų skautai ir jų vadai iš vietos visuo
menės ir valdžios organų susilaukė daug pagyrimų ir rimtų 
įvertinimų.

Estų skautų tautinė stovykla.
Mūsų broliai Estijos skautai kviečia mus į savo didžiąją 

tautinę Jamboree, kuri įvyksta šią vasarą, netoli Parnu miesto, 
liepos mėn. 15 — 25 dienomis. Pakvietimą Lietuvos skautų 
sąjunga priėmė. Manoma, kad iš Lietuvos į estų skautų sto
vyklą nuvyks viena draugovė. Stovykloje pragyvenimas kaš
tuos maždaug 30 lit. Kelionė į abu galus — 36 lit. Smulkes
nių informacijų vyr. sk. štabas kiek vėliau išsiuntinės tunti- 
ninkams.

Kaip galima pačiam pasidirbti skautiš
kas švilpukas.

Skautų devintas įstatas taip skamba: „Skautas taupus“. 
Todėl skautas, kiekvienam žingsnyje, turi būti taupus. Pini
gus turi tiksliai sunaudoti, be reikalo jų neišleisti.

Skautai, norėdami pirkti kokį daiktą, turi apgalvoti, ar 
verta jį pirkti, o gal galima jis pačiam padirbti. Didesni skautų 
skaičių sudaro mokiniai, o mokiniai ypatingai neturi nieknie
kiams pinigų leisti, nes jie naudoja pinigus ne savo pelnytus, 
o tėvų.

Skautui švilpukas yra visur reikalingas. Sakysite, 
kiek dėl to švilpuko pinigų reikia, gal už pusantro ar už du 
litu ir švilpuką galima nusipirkti. Yra gražus posakis: „Dėk 
grūdą prie grūdo, pripilsi aruodą". Taip ir čia, jei dėsi litą 
prie lito, susidarys šimtai litų. Ir vieno lito nereikia pigiai 
išleisti,

O kaip švilpuką tai ir pačiam galima lengvai pridirbti. 
Tiesa, dirbtinis nebus toks dailus, kaip pirktas, bet jo švilpe
sys yra neblogesnis už pirkto.

Čia paaiškinsiu būdą, kaip švilpukas dirbamas. Paimame 
plonos skardos stačiakampį gabalėlį ABCD, platumo l1/* cm. 
r ilgumo 8 cm. (Žiūr. 1 brėž.). Atmatuojame nuo galo AB 1 cm. 
ilgumą (pažymėta kryžiuotais štrikais). Nuo galo GJ atmatuo
jame 2 cm. ilg. (pažymėta linutėmis).

Paimame antrą skardos gabaliuką AiBiCiDi, ilgumo 3 cm. ir 
platumo 2 cm. (Žiūr. 2 brėž.). Nuo šonų AiBi ir CiDt atmatuoja
me po 7 mm. (pažymėta kryž. štrikais) ir tuos šonus: AiBiFiEi 
ir G1I1C1D1 atlenkiame į vieną pusę, kad gautumėm iš galo 
A1E1I1D1 žiūrint vaizdą. (Parodyta 3 brėž.).

Lauką E1I1 reikia padalyti pusiau ir per tą vidurinę liniją 
sulenkti, kad gautųsi vaizdas su kuprele, pažymėta X. (4 brėž.).

O žiūrint iš viršaus (plano) gaunasi šioks vaizdas. (5 brėž.).
Šią sulenktą skardą reikia užmauti ant pirmos skardos 

taip, kad pirmos skardos šonų taškai: FE sutaptų su tos skar
dos vienu galu. (Žiūr. 6 brėž.). Čia parodyta jau užmauta. O 
galą AGBI reikia užlenkti. Iš profilio (šono) žiūrint vaizdas 
gaunasi. (7 brėž.). Dalį CyE ir DyiF išlenkiame gražia’, lygiai 
pusiau elipsių. (8 brėž.). Iš pusiau profilio žiūrint gaunasi 
vaizdas. (9 brėž.). Įdėjus galą Gxl į gerklę ir pučiant, užėmus 
šonus FyC ir EyiD, gaunasi švilpesys.

Švilpukas baigtas.
Galima pasidaryti švilpuką ir kitoniško didžio: didesnį 

arba mažesnį, tik reikia imti jo proporcingas dalių didumas.
• J. Kr.
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Skautų kalbos kertele.
Dar kartą grįžtu prie skautiškos terminologijos. 

Prie nevykusių žodžių (ir posakių), kuriuos skautai 
vartoja įvairiems savo reikalams, galima dar pridėti 
ir šiuos, kuriuos sulasiau, permetęs akimi Lietuvos 
skautų statutą ir programas (Lietuvos skautų broli
jos statutas, Kaunas, 1930 m.).

Skautai, sekdami mūsų visuomene, arba, tiksliau 
išsireiškiant, mūsų pašto valdyba ir paštininkais, var
toja nieku nepateisintiną telegrafo išradėjo, ameri
kiečio Samuel Finley Breese Morse (1791 — 1872), 
pavardės lytį — Morze (Morzės ženklai, Morzės sig
nalizacija). Ta lytis pateko į mūsų kalbą iš rusų kal
bos. Bet tie rusai, kurie, perimdami telegrafo išradėjo 
pavardę į savo kalbą, išvertė ją į Morzę, neturėjo nė 
mažiausio supratimo apie anglų kalbą ir jos tarimą,— 
anglų kalbą net sumaišė su vokiečių kalba, kur s taria
mas kaip z, o galinis e, jei tik yra parašomas, ir ištaria
mas. Tuo tarpu anglų kalboje s yra ištariamas kaip z 
tik tam tikrais išimtiniais atsitikimais, o galinis e 
yra dažniausiai visai nukandamas ir todėl yra vadina
mas netariamuoju e. Anglai (amerikiečiai) telegrafo 
išradėjo pavardę ištaria su s (ne su z), kaip tik nu- 
kąsdami galinį e. Todėl, jei tą pavardę sulietuvintu
me, ji skambėtų Morsas, ne Morzė: Morso ženklai; 
Morso signalizacija. Skautai būtinai turi nusikratyti, 
savo kalboje ir leidiniuose, šia negražia, nieku nepa
teisintina rusybe.

Skautų statuto VIII skyriaus „Sveikinimosi“ 
poskyryje vartojamas terminas pusiausaliutas; būda
mi be kepurės, skautai saliutuoja pusiausaliutu. Bet 
mūsų kalbos dėsniais toks žodis neįmanomas. Jau 
kalbant kiek anksčiau apie žodžius paskautininkis, 
paskiltininkis, buvo pasakyta, kad jei lietuvių kal
boje du žodžiai suduriami vienam naujam žodžiui su
daryti, paskutinis neišlaiko savo pirmykštės lyties, ir 
jo paskutinis balsis pakinta. Pav., sudūrę žodžius 
brolis ir vaikas, gauname žodį broliavaikis (vaiko 
paskutinis balsis a išvirto į i sudurtiniame žodyje). 
Palygink dar: laivas, galas, metas, padas, merga, šaka 
su tais pačiais žodžiais sudurtinėse lytyse: garlaivis, 
mėsgalis, pusmetis, puspadis, pusmergė, eglėšakė. 
,,Pusiausaliutas“ yra toks pat sudurtinis žodis, kaip 
pusmetis ir pusmergė, ir todėl negali išlaikyti pir
mykštės savo paskutinio balsio lyties. Taisyklinga jo 
lytis yra —

pusiausaliutis
(arba nussaliutis). Palygink: pusiaudienis, pusiaužie
mis. Tikrai keista, kad nė vienas iš tų, kurie visai 
ramiai sako ousieusaliutas, nepasakytų nei pusiau- 
diena nei pusiaužiema.

Skautų specialybių programoje yra pažvmėta ir 
,,visadirbio“ specialvbė. Specialybė neabejotinai 
graži, bet jos pavadinimas — ne per geriausias — 
perdaug dirbtinis, kaltinis. Man rodos, kad viską dir
bančio, visur padedančio skauto specialybei pavadin
ti geriau tiktų žodis ,,devyndarbis“, — jam bent 
„kaltinumo“ nebūtų galima prikišti. Be to, jis atitiktų 
ir mūsų kalbos dvasią: lietuviai, norėdami pažymėti 
daugumą, kaip tik mėgsta vartoti devynis: devyni 
prakaitai išmušė, saldus kaip devyni medūs, devyni 
vilkai vieną bitę piauna, devyngalvis (slibinas) ir t. t. 
Antra vertus, ir griežtai logiškai imant, devyndarbis 
geriau tiktų kaip visadirbis: surasti skautą, kuris visa, 
viską dirbtų, nežiūrint ir visų skautų paprastai rodo
mų gabumų, vis dėlto būtų sunku. Tuo tarpu rasti 
skautą, kuris dirbtų ,/levynis darbus“, kurie esmėje 
reiškia didelę daugybę, jau nebūtų taip neįmanoma.
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Jūros skautų plaukiojimo statute pasitaiko ne
maža rusybių, I skyriaus 3-ame paragrafe, pav., pa
žymėta, kad „jūrininkų terminologijoje“ valties pry- 
šakys vadinas — bakas, o užpakalis — jutas. Ta 
pastaba būtų visai teisinga, jei būtų pridėta, kad tos 
valties dalys taip vadinas rusų jūrininkų terminolo
gijoje. Statute yra ir daugiau rusybių — bortas, 
planšyrius ir t. t. Bet jų tuo tarpu čia neliesiu (kai 
kurioms iš jų pakaitus jau esu nurodęs ankstesnėse 
pastabose). Šį kartą iškelsiu tik termino „vimpilas“ 
netinkamumą. Tos rusybės vietoje lietuviai skautai 
turėtų vartoti žodį —

vėlukas,
kaip kad lietuviai pajūrininkai ir vartoja, Vėlukas 
kirčiuojamas ant pirmo skiemens (vė).

Uniformos skyriuje vartojamas terminas „den
giamoji spalva“ irgi, mano nuomone, nėra visiškai 
tikslus ir tinkamas. Jo vietoje geriau tiktų vartoti 
terminas „apsauginė spalva“ arba „apsaugoma spal
va“, nes ta spalva buvo praminta ne todėl, kad den
gia ką, bet todėl, kad apsaugo ją nešiojantį žmogų 
nuo pastebėjimo iš priešo pusės.

Bet šiam kartui pakaks „kabinėjimosi“, „prieka
bių ieškojimo“. Imsimės teigiamesnio darbo — pamė
ginsime surasti ar nukalti du trūkstamus terminus.

Prie sueigos, kur nedideli skautų būriai susiren
ka pažaisti, pasilinksminti, pratimų atlikti, ir forma
lių suvažiavimų, kur skautų atstovai susirinkę spren
džia svarbius organizacijos reikalus, dar reikalingas 
terminas, trumpai trunkantiems, masiškiems skautų 
suvažiavimams, kuriuos anglai vadina rally. Iki 
šiolei buvo vartojamas terminas „sulėkimas“, bet jis 
ne visus jo vartotojus vienodai patenkindavo. Dėl to 
termino teko tartis su tam tikru literatų ir kalbinin
kų būreliu ir jame buvo nutarta, kad tam reikalui 
būtų galima pamėginti pavartoti žodį —

sąskrydis.
Reikalingas terminas ir tam kambariui (ar 

būklui), kur berniukas (ar berniukai) pasitraukia sa
vo ypatingo darbo dirbti, vyresnių nekliudydami ir 
nekliudomi, ir kurį anglai vaizdžiai vadina den, o 
prancūzai — taniėre. Pirmykštė abiejų tų žodžių 
reikšmė yra žvėries būklas. Lietuviškai juos būtų ga
lima išversti šiaip retai vartojamu žodžiu —

irštva,
reiškiančiu būklą, kuriame lokys, meška miega savo 
žiemos miegą. Irštva kirčiuojama, kaip burna, nauda, 
ožka, pėda, skiedra, žmona, — kitaip tariant, vie
naskaitos vardininke, kilmininke ir vietininke gauna 
kirti paskutiniame skiemenyje o naudininke, galinin
ke ir įnagininke — pirmame. Viki. Kamantauskas.

Skautai. Petro Babicko foto.
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Matyti, Ignas labai mylėjo gamtą, nes apie kiekvieną medį, apie 
žoles, apie paukščius jis visuomet atsimindavo kokią pasakaitę ar prie
žody Žiūrėdamas į vandenį jis sakydavo:

I Iš mūsų gyvenimo.
pllr|rdErĮpltqpl[q jJbjpJbi pUgplĘ pjiqpJEfrdUipiEqnltrifJlq pjtqpJGj į

— Taip, mūsų gyvenimas, kaip vanduo. Skuba, bėga, teka. O kur? 
Į jūras.. O iš jūrų?

— Į okeaną, — bandydavo aiškinti Murziukas.
— O iš okeano?
— Okeanai juosia visą mūsų žemę...
— Vadinas, gyvenimas vėl grįžta...
Sunku Murziukui buvo su juo ginčytis. Ignas, kad ir neėjęs jokios 

aukštesnės mokyklos, buvo daug patyręs gyvenimo mokykloj. Jam teko 
visai jaunučiui išvažiuoti į Rusijos gilumą ir ten nuo pat mažens užsi
dirbti sau duonos kąsnį. Karo metu jis kovojo fronte su vokiečiais. 
Trejetą metų buvo nelaisvėj. Lietuvos nepriklausomybės kare buvo sa
vanoris. Mušėsi su lenkais ties Širvintais. Buvo keletą kartų sužeistas. 
Kaip matome, nors ir daug vargo patyręs, bet jis buvo visuomet gerai 
nusiteikęs — optimistas.

Toji jo būdo savybė atsispindėjo ir jo povizoj. Nežiūrint jo pakel
tų vargų ir badavimo, vokiečių nelaisvėj, jis atrodė jaunas ir gražus. 
Jis pats juokavo iš to savo jaunumo.

— Juokai geriausias muilas, jis nuprausia biauriausius nešvaru 
imr nuo žmogaus.

Nemune Murziukas nematė nei gulbių, nei laukinių ančių, nei 
žąsų, kurių tiek daug buvo mūsų tėvynėj senovėje. Neateidavo 
gerti prie upės nė taurai, nė briedžiai, nė kiti žvėrys... Murziukas pri
siminė kaip skaitydamas ,,Algimantą“ grožėjosi senosios Lietuvos gam
ta, traškančiomis giriomis, milžinais ąžuolais ir nuolat girių pilyse bu
dinčiais, laukiančiais nelemtųjų kryžeivių, tauriais Lietuvos kariais. 
Nors, palyginti, dar taip nesenai tų laikų būta, (vos keletą šimtų metų!) 
o kokia nuostabi atmaina. Tiesa, girios ir žvėrys išnyko, (palyginus su 
senovės Lietuvos giriomis dabartinės — tik miškeliai) bet užtat į gy
venimą atėjo kas kita. Lietuvoje pridygo miestų, miestelių... Ten, kur 
seniau žmogaus koja nežengė, šiandie dunda traukiniai, raižydami lau
kus ir pievas, upėse pūškuoja garlaiviai, paliai debesis žaižaruoja, lyg 
žaidžiančios peteliškės, aeroplanai, o gausingais keliais ir plentais 
švytruoja lengvučiai įvairiaspalviai automobiliai ir sunkūs, rimti auto
busai, keldami dulkių ir vėjo sūkurius. Gražu buvo senovės Lietuvoje, 
bet dar gražiau šiandie, kada atgijusi naujam gyvenimui mūsų tėvynė 
pasipuošė lyg tyčia gražiausiais žiedais: laisve ir darbu.

Murziukas ilgai svajojo žiūrėdamas į rimančias paupy pilis, kurių 
panemuniais dar daug išliko iš senų laikų ir vis galvojo apie gyvenimo 
nuostabumą, apie tai, kaip daug leidžiama veltui brangaus laiko, kurį 
būtų galima sunaudoti nors ir kelionėms tėvynei pažinti. Pirmą sykį 
plaukdamas jis iškart visa siela pajuto, kaip raminančiai ir auklėjančiai 
veikia žmogų kelionės ir pasiryžo išėjęs į žmones pažinti ne tik Lietuvą, 
bet ir visą pasaulį.

Rytą jie jau buvo prie Nemuno žiočių ir dar po kelių valandų 
įplaukė į Klaipėdos uostą.

Nustebęs ir susidomėjęs sekė Murziukas kaip mikliai sukiojosi tarp 
didelių laivų lengvučiai parpią kutenai, šviesios baidarkos, lyg laukinės 
antys, supėsi Mariose, toli plaukė dvi skaisčiaburės jachtos, o uosto 
pakrantėse iš stovinčių ant inkarų laivų tolydžio girdėjos ritmingas me
talo čerškėjimas ir keliamų kranų ūžesys — tai darbininkai krovė į 
krantą prekes atgabentas iš tolimų kraštų. Gatvėse daug žmonių. Visi 
kažkur skuba, skuba...

Murziukas su Ignu įlipo į tramvajų ir nuvažiavo Smeltės (Klaipė
dos priemiestį) link, kur gyveno dėdės bičiulis. Plačiais langais, 
elektros tramvajus labai patiko Murziukui ir jis bestudijuodamas jo įren
gimą nė nepamatė, kaip atvažiavo kur reikia.* * v

— A, tai šitas? — Malonus žemas ponas juokdamasis pažvelgė 
į Murziuką.

— Šitas, — mandagiai nusilenkęs patvirtino Ignas.
— Puikus vaikinas. Labai malonu susipažinti. Julijonas. Aš esu 

Julijonas, — ištiesė Murziukui ranką.

DIDELĖ IŠKYLA.
Vilkiukų — paukštyčių skyrius Moti

nos šventės proga (1 d. geg.) padarė pir
mąją iškylą, kuriai vadovavo skyr. vadė 
psktn. Pempaitė.

Iškyloje dalyvavo Marijampolės mies
to penkios vilk. — paukštyčių dr-vės ir 
visas vilk. — paukštyčių štabas, viso apie 
šimtą žmonių. Į šią iškylą buvo kviesti 
ir skiltininkių kursų dalyviai, kurie at
liko kai kuriuos praktikos darbus. Iškylą 
aplankė ir beveik visą dieną su mumis 
išbuvo 1. e. tunt. p. j. Įeit. Juškevičius. 
Svečių tarpe matėsi mokytojų, vilk. — 
paukšt, tėveliai, skautų ir skaučių.

vai. išklausę pamaldų bažnyčioje, 
rikiuotėje išžygiavom į pašešupę. Paukš
tyčių pryšaky slinko paukštyčių siluetas, 
gi vilkiukų — vilkiukų siluetas. Atvykus 
iškylon, pirmiausia perskaityta skyriaus 
vadės įsakymai ir smulki dienotvarkė, 
kurie ir pritvirtinti prie įėjimo vartų į 
iškylos aikštę.

Iškylos eigą tvarkė švilpuku iškylos 
budėtoja. Dienotvarkėje: bendri skyriaus 
ir atskirų dr-vių žaidimai, praktiški dr-vių 
užsiėmimai ir kt. Įdomi motinos valandė
lė, kurios programoje: vadės pašnekesys 
apie motutę, vaidinimai, plastika dekla
macijos, dainelės, šposai, šūkiai ir kt. 
prašmatnybės.

Visur lydėjo džiaugsmas, linksmos dai
nos, skautiškas juokas. Daug fotografa
vomės. Nepaprasta nuotaika lydėjo mus 
ne tik iškylon, bet ir grįžtant namo. Dai
noms ir šūkiams nebuvo galo. Nors ir 
maži iškylavom, bet buterbrodų krepšiai 
didesni už mus tirpte sutirpo iškyloje.

Laukiame daugiau tokių džiaugsmingų 
dienelių! Korespondentė.

ŠIAULIŲ VILKIUKAI GYVUOJAME!
Mūsų Seno Vilko p. J. Grauzdos ir 

globėjos p. Klupšienės dėka gerai gyvuo
jame. Sueigas darome kas sekmadienį.

— Neseniai pasibaigė vilkiukų ir bū
relių konkursas, mes, vilkiukai, gyvai kon- 
kuravomės. Dabar netrukus prasidės II-sis 
konkursas.

— Sekminių antrą dieną buvome išėję 
visai dienai iškylon į Sutkūnų pušynėlį, 
apie 7 klm. kelio.

— „Skautų Aidą", dėka platintojo 
vilk. Parulio, labai skaitome. Jis įdomus, 
būtų įdomesnis, jei būtų vilkiukams sky
rius. Kand. į vilk.

ŠTAI IR SK. VYČIAI IŠKYLAUJA.
Geg. m. 4 d. į vakarą iš Marijampo

lės ištraukė linksmais veidais, su kupri
nėmis ant pečių uniformuoti skautai. Ėjo 
13 skautų.

0 kad tai buvo S. Daukanto sk. vyčių 
būrelis su vadu vyr. skltn. Mamaičių prie
kyje, visiems pakankamai aišku.

Negailėdami storokų puspadžių, nu- 
drožė tiesiog į Šumsku mišką iškylauti ir, 
žinoma, šiek tiek plaučius išvalyti nuo 
miesto dulkių.

Tiesiog karališkai paruošę stovyklą, 
pavakarieniavę, savo labai toli aidinčio
mis dainomis sudrumstė miško tylą, mat 
smarkiai ruošėsi pasirodymui, ruošiamam 
tunto šventės laužui (gegužės m. 15 d.).

Naktį vadas nedavė ramybės miegan
tiems vyčiams ir paskelbė apie 2 vai. pa
vojų, betgi bėglys nepavyko pagauti.

Sekanti diena buvo skirta mokymuisi 
praktikoj signalizacijos, pirmos pagalbos, 
topografijos. K. Paltėnas.

II
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I-ji SKAUTŲ VYČIŲ DR-VĖ.
Kaunas. 1932. V.20. Paskutiniais lai

kais kauniškiai labai nustebo — iš kur 
atsirado tokių didelių skautų, po porą 
metrų aukščio. Be reikalo nustebo. Tai 
yra tos dr-vės sk. vyč. kand. Per visą 
žiemą (dėka dr. V. Kudirkos m-los p. ve
dėjo) jie dirbo mokyklos klasėse. Dr-vė- 
je dabar yra du būreliai ir viena skiltis. 
Visi skautai yra išlaikę į III ir II pat. 
laipsnį ir turi vienodą uniformą. Dabar 
kaip tik sušildė pirmutiniai saulės spin
duliai, jie visi išlindo iš mokyklos. Vi
liojami saulės spindulių, per Sekmines 
padarė Pažaisliuose iškylą. Iškyloj kiek
vienas stengėsi susipažinti su skautišku 
gyvenimu ir išmokti savarankiškai viską 
dirbti, kad galėtų patarnauti savo jau
niems broliams. Pirmadienį visi gražiai 
nusiteikę grįžo namo ir žada greitu lai
ku padaryti iškylą Kaišiadory.

Asibutas.
PRUTENIO DR-VĖ ROKIŠKY.

Bal. 7 d. dr-vėj buvo paskelbtas kon
kursas pirmosios skilties vardui įgyti.

Šv. Jurgio dienos proga prutenie- 
čiai įkėlė per konkursą padarytus inki
lus. Daug inkilų įkėlė, kad giesmininkai 
turėtų sau namelius.

Pavasaris labai veikia į pruteniečius. 
Gražią gegužės mėn. 8 d. išvykome iš
kylauti, mat, skautai nori būti miške 
prie liepsnojančio laužo. Iškyloje buvo 
paskelbta, kad konkurse pirmą vietą lai
mėjo Liūtai. Bravo už tai: buvo pasku
tinieji, Dr-vės korespondentas Br. G.

DVIEJŲ DIENŲ STOVYKLA.
Ukmergė. Per Sekmines suruošėm 2 

dienų stovyklą Pivonijos miške. Stovyk
lai vadovavo vyr. skilt. B. Jurgelėnas — 
virš,, vyr. skilt. Ant. Umbrasas — adj., 
ir paskilt. Ant. Dirma, virėjas — „Ma- 
lėtų vyriausybė". (Mat, toks ukmergiš
kių terminas!). Stovyklavo 20 skautukų, 
kurie pirmą kartą turėjo progos praktiš
kai susipažinti su palapinių statymu, vi
rimu, sargyba ir kt. Pirmąją S-.kminių 
dieną susilaukėm daug svečių: pasktn. V. 
Pečiūrą, p. adv, Dirmantą, p. Sabaliaus
ką ir kitus — stovyklautojų tėvelius.

PAVASARIO IŠKYLA.
Telšiai. Sužibo, sumirgėjo pavasario 

saulutė, atgijo visa gamta, sužaliavo, su
žydėjo... Štai ir Sekminės ateina. Telšių 
algimantiečiai pasinaudojo ta proga, iš
sikraustė iš dulkėto miesto į mišką, kur 
viskas žaliuoja, žydi, kvepia.

Šeštadienį, visi dainuodami išžygiuo
ja. Dainos paskįsta po laukus, visi links
mi. Žygiuoja prie Ilgio ežero, ir miškas, 
lig šiol buvęs ramus, pradeda šlamėti, 
sveikinti atvykusius. Skautai stato pala
pines, rengia virtuvę, laužavietę. Iškyla 
sutvarkoma kaip didelė stovykla: virši
ninkas, adjutantas, komendantas minis
terial ir t. t. Darbas eina tvarkingai, vi
sur „ceremonijos". Sekmadienį iškylos 
skautai žygiuoja į bažnyčią. Žmonės nu
stebę žiūri į jaunuolius, nudegintus sau
lės spindulių ir gerėjasi jų daina. Po pa
maldų grįžta vėl miškan ir prasideda žai
dimai. Po pietų ateina svečių. Paskui lau
žas, vaidinimai, dainos... Po laužo nakti
niai žaidimai. Naktį vėl nėra ramybės, 
keli skautai vyčiai užpuola stovyklą, bet 
jiems nepasiseka, sargybiniai pastebi. Pir
madienį griauna palapines ir nuleidžia 
mišką. Miškas nusimena, viskas nutyla, 
nusileidžia trispalvė vėliava.

Iškyloje buvo trisdešimt skautų. Be 
to, aplankė mus ir šeši plungiškiai. Nė 
vienas nesigaili iškylavęs.

Ministeris be portfelio.

— O aš Mur.. ■.
— Žinau.. . Tik jau tavo vardas! Cha, cha, cha...
— Taip iš senovės paliko. Niekas nenori Jurgiu vadinti, — lyg 

juokėsi, lyg guodėsi Murziukas. i
— Nasvarbu. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, — sako žmonių 

išmintis. Na, tai gal norit valgyt?
— Ne, dėkų, sotūs.. .
— Ką čia jau ginatės. Jauni vyrai iš kelionės. Prašom, prašom 

prie stalo.. .
Po pusryčių Ignas išėjo į miestą atlikti kontoros reikalų, o Julijonas, 

liepęs Muriziukui kiek primigt, taip pat išėjo. Murziukas miegoje ilgai. 
Matyt, kelionė jį gerokai išvargino, bet tas nuovargis buvo labai ma
lonus. Kai jis pašokęs iš lovos pažvelgė į laikrodį, buvo jau pirma va
landa. Greit nusiprausęs jis ėmė laukti Julijono ir Igno pargrįžtant. Kad 
neleistų veltui laiko, parašė dėdei Lankui, kad kelionė gerai pavyko. 
Taip pat parašė mamai ir mokytojui.

„Žinai, mokytojau, kaip gera būti prie jūrų, matyti įvairiausių 
valstybių laivus, pačiam keliauti ir kitus raginti keliaut. Atvažiuok, 
mokytojau, aš gyvensiu pajūry keletą savaičių...“

Murziukas tegyveno Julijono namuose tik tris dienas.
— Matai, čia miestas. Toks pat triukšmingas kaip Kaunas. Tu čia 

nepasilsėsi, — aiškino Murziukui Julijonas savo planą, — o ten Nidoj 
tu būsi kaip kokioj saloj. Ramu, tylu, marios jūros, laivai, ir žvejai. O 
oro grynumas! Ai, ai, ai. Na, bet pats pamatysi. Tad ryt rytą važiuok.

— Vienas?
— Na, žinoma, vienas, o ką ar tu dar toks mažas, kad auklės 

reikės?
— Ne, ponas Julijonai. Bet jei mane iš Kauno su palydovu siuntė 

tai čia...
— Tai čia manai be palydovo pražūsi. Nebūkit jūs visi maži vaikai. 

Aš aštuonerių metų tūkstančius kilometrų iškeliavau, ant traukinio 
stogų važinėjau, be cento Paryžiuj gyvenau, o jis bijo 50 kilometrų iki 
Nidos plaukti ramiausiomis mariomis.

— Ne, ponas Julijonai, Tamsta manęs nesupratai. Aš aštuonerių 
metų taip pat mokėjau, sakysim, į bet kokį magaziną pro kaminą įlysti, 
mokėjau ieškoti karvelių kiaušinių aukščiausių bažnyčių bokštuose, 
galėjau trejetą dienų bėgioti nevalgęs ir nemiegojęs, bet dabar man tai 
visa atrodo vaikiška ir nereikalinga. Aš visai nesu mažas, tik aš dabar 
supratau viena. Anksčiau aš teturėjau tik mamą. Dabar aš turiu ir bi
čiulių globėjų, kurie rūpinas manimi, kaip mano mama, ir jeigu jie man 
duoda palydovą, vadinas, jie galvoja, kad taip bus geriau.

— Klausyk, Murziuk, o kuo tu manai būti kai išeisi mokslus?
— Dar nežinau.. .

(B. d.l.

PER SEKMINES I-oji D. L. K. KĘSTUČIO 
DR-VĖ KAUNE.

Mūsų dr-vė surengė iškylą. Šeštadie
nį išvykome iš miesto ir saulei leidžian
tis atvykom į Eigulių mišką.

Sustatę palapinęs, žaidėm nakties žai
dimus. Žaidimai sekėsi labai gerai. Apie 
vienuoliktą valandą sumigom.

Sekmadienį buvo egzaminai į pat. 
laipsnius. Apie 12 vai. buvome gusarų 
šventėje. Po pietų, pavalgius, liko sriubos, 
blynų, kuriuos mes nunešėm arti stovėju
siems gusarams. Jiems be galo patiko mū
sų pietūs ir sakė, jog kareivinėse taip 
skaniai nemoka pagaminti, kaip mes. Tas, 
žinoma, mums labai patiko.

Aštuntą valandą nuleidom vėliavą, pa- 
vakarieniavom ir susėdom ratu aplink 
laužą, kuris skleidė nepaprastai gražią 
šviesą.

Išmušus vienuoliktai vai., visi sumi
gom.

Antrą dieną turėjom progos aplanky
ti Kleboniškių vandens stotį, kuri aprū
pina vandeniu visą Kauną. Čia mums vis
kas buvo paaiškinta. Iškylon, kaip pa
prastai. apsilankė daug svečių. Liet. Ban
ko valdytojo pavaduotojas p. Paknys, kurs 

su mumis ir papietavo. Šitą kartą pie
tūs buvo išvirti, kaip namie.

Iškylai vadovavo pasklt. B. Reku- 
šas dvyliką valandų, vėliau perėmė skilt. 
VI. Kišonas, trečią pamainą paėmė skilt. 
K. Augevičius ir ketvirtą pamaina teko 
skilt. V. Skiržinskui. Iškylavo 25 skau
tai, trys skiltys ir vienas vyčių būrelis. 
Iškyla pasižymėjo nepaprastu drausmin
gumu, ypač dežūruojant br. Rekušui ir br. 
Skiržinskui.

Taip vėl nugriovę palapines išvyko
me, ir nekantriai visi skautai laukia sto
vyklos, kur ilgiau galės pasidžiaugti miš
kus ir grynu oru.

paskilt., buvęs iškyloje.

Skautams Remti Dr-jos vakaras.
Tauragė. Bal. 30 d. buvo Sk. Remti 

D-jos vakaras, kurio programą užpildė 
skautai-ės. Vakaras, dėka dr-jos pirm., 
aps. virš. p. Draugelio ir tuntininko, ku
riam teko viso vakaro organizavimas, 
pavyko labai gerai ir gauta 1200 lit. pel
no. Prie vakaro surengimo maloniai pri
sidėjo ponios.

Ks. K.
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Auto be užpakalinės
V. Nauji pėdsakai.

— Nuostabiai gerai šįryt jaučiuosi. Vakar vakare laužas 
taip gerai mane nuteikė, kad beveik užmiršau kasyklas ir jų 
paslaptis, — kalbėjo Enris, išėjęs kitą rytą iš palapinės ir rai- 
todamasis rankoves. — Toks nusiteikimas bus labai piavartu, 
kad galėčiau gerai visą dalyką apsvarstyti ir sudaryt' naujų 
planų. Esu tam geriausiai nusiteikęs. Reikia tuo pasinaudoti.

Po pusryčių išsiuntė savo jaunuolius „į medžioklę"-. „Gul
binai“ turėjo išeiti pirmieji. Po pusantros valandos — liku
sieji. Stovykloje nutilo. Kun. Liuks įkibo į savo brevijorių. 
Liudvikas atsiuntė žinią, kad šiandie vyksta į Lijoną, pasitikti 
savo sužadėtinę ir pakalbėti su notaru. Vakar sumanytas pilies 
lankymas teko atidėti.

10 valandą draugininkas sėdėjo prisiglaudęs prie storo ka
mieno pamiškėje. Antakius suraukęs, apatinę lūpą prikandęs, 
rankomis kojas apkabinęs žemiau kelių, giliai mąstė. Nebe 
reikalo jis buvo visus išsiuntęs. Jis norėjo bent kartą smulkiai 
ir iš pašaknių apgalvoti savo draugo reikalą.

Ligi šiol ta istorija ėjo vis tamsyn. Ir niekur nebuvo matyti 
bent spindulio šviesos. Dabar, kai likimas buvo jau suteikęs 
tiek vertingų smulkmenų, atėjo metas imtis už jos griežta ir 
tikra ranka. Visos jo jaunos jėgos spyrėsi greičiau išnarplioti 
šią avantiūrą.

Tačiau jam kilo ir abejonių. Ar dera nieko nenumanančius 
jaunuolius traukti į tokias painiavas. Liudvikui buvo pasižadėjęs 
tik jis vienas. Stovykla ir jaunuoliai turėjo tik pridengti jo 
paties darbą. Tačiau dabar. Jau visi buvo įtraukti į srovę. 
Vilko žygius jau vargu buvo galima vadinti žaidimu.. .

Apie dvyliktą atėjo kun. Liuks, kad drauge eitų į jaunuo
lių sutartą susitikimo punktą.

Eidamas Enris išpasakojo kunigui savo rūpesčius :r prašė 
patarimo. Tačiau kapelionas jį nuramino ir pagyrė jo uolumą:

— Mano nuomone, tu visiškai teisingai galvoji, kokia tavo 
paties rolė Liudviko reikale, ir kokia rolė grupės. Tu, kaip 
privatus žmogus, patarnausi savo draugui, jeigu tau pavyks iš
aiškinti jo paslaptį. Šį „gerą darbą" tau palengvins skautai, čia 
atlikdami savo auklėjimosi praktiką. Ligi šiol dar viskas eina 
normaliai. Žinoma, jaunuoliai negali policininkų pareigų eiti, 
tai aišku. Aš tau visiškai pritarsiu, jeigu tu savo grupės nepa
vers! seklių mokykla.

— Aš labai džiaugiuosi, kunige, kad mūsų nuomonės šiam 
dalyke sutinka. Gal Petrui reiktų šį dalyką kiek paaiškinti, 
kad jis lengvai neišleistų savo Vonerės sklypo.

— Gerai. Bet pasakyk jam tik kas būtinai reikalinga. Pa
galiau ir jis pats man išrodo apsukrus vaikinas.

— Jis labai apsukrus. Pasišventimas, su kuriuo jis rūpinasi 
Sen-Belio jaunimu, labai gražiai jį atestuoja. Bendravimas gi 
su mano jaunuoliais taip pat duos jam nemaža gero. Žinoma, 
kaipo vadas, jis dar turi trūkumų. Bet gal man tik taip rodosi.

— Sakyk, ar jau greitai nueisime?
— Tuojau. Liko tik nusileisti nuo stataus kalno.
Juodu paliko vingiuotą kelią ir pradėjo leistis tiesiog per 

krūmus. Čia reikėjo eiti atsargiai, dėl to abudu žingsniavo ty
lėdami. Pagaliau išėjo į giliomis vėžėmis išraižytą kelia, ir iš
girdo linksmą jaunuolių šūkavimą. Juodu pataikė ateiti kaip tik 
tuo momentu, kada „persekiotojai" užklupo „persekiojamus", 
kurie buvo ir pietus visiems pagaminę.

Buvo jau pirma valanda. Netoli kalnakelio, po medžiais 
buvo parengti pietūs. Visi linksmai susėdo. Kaip visada po 
ilgesnio išsiskyrimo, kalboms nebuvo galo. Visi pasakojo savo 
įspūdžius, pastabas, juokavo vienas iš kito. Ypač daug teko 
niurnėti Povilui. Jį piovė batais. Esą jis taip giliai įspavsdavęs 
pėdsakus, kad vidury nakties visa kariuomenė jo pėdomis ga
lėtų sekti

Petras buvo visus nustebinęs takų žinojimu ir kitais suge
bėjimais. Povilas, kuris nuolat murmėdavo ne tik dėl to, kad 
būdavo blogai nusiteikęs, šiurkščiai, kaip visada, atrėžė:

— Petras savo gabumus atidavė į parodą. Tačiau, — pri
dėjo atsisukęs į Enrį, — tai galima jam dovanoti. Tai paprasta 
jaunystės liga.

Ir pats draugininkas turėjo pripažinti, kad Povilo žo
džiuose buvo kiek tiesos.

Patį Petrą nauji draugai buvo visai sužavėję. Jam buvo 
atsidaręs visiškai naujas pasaulis, kur jis rado daug ko pasi
mokyti; Iš visų atvykusių jaunuolių darbų, jų atsidėjimo, pasi
šventimo, net iš jų plepumo buvo matyti tikras ir nuoširdus 
noras skautiškai gyventi ir veikti. Petras čia matė jaunuolius, 
kurieiųs artimas „ekzistavo“ ne tik vieną akimirksnį, bet nuolat 
ir visur. Jie stengėsi tam artimui padėti ne tik iš įgimto ge
rumo, bet nuolat stengdamiesi išdirbti savo valią, save nugalėti.

šviesos
Cam.

arba
skautų nuotykiai stovykloje

Galima buvo sakyti, kad jie yra broliai ne tik tuo, kad tą 
pačią uniformą dėvi. Jų broliškumas buvo matyti ir iš kalbos, 
iš tarpusavio meilės ir užuojautos, iš visa ko.

Juo daugiau šių dalykų Petras pastebėdavo pas naujuosius 
savo draugus, juo geriau jis matė, ko jam pačiam trūksta, ir jis 
ryžosi stoti į kovą su savo ydomis.

— Draugininke, du skautai ant motociklo! — sušuko vie
nas iš jaunuolių.

— Raudonas Indianas! — pridėjo kitas.
— Pakvieskite juos pietų pas mus, — nurodė Enris.

— Pakvieskite juos pietų pas mus ...

— O, kunigėli, tai Euzebas ir Bąba, — tarė Petras ir 
atsistojo, kai privažiavo artyn 21 ir 23 Lijono draugovių vadai. 
— Tai tų grupių draugininkai, kuriose ir aš anksčiau esu buvęs. 
Jų grupės čia netoli stovyklauja.

— Tu čia, Petrai? — atvykusieji pasveikino seną savo 
pažįstamą.

Pasisveikinę su netikėtai sutiktais skautais, atvvkusieji 
sėdo gerti kavą, kurią Povilas buvo jau paruošęs. Motociklistai 
pasakojo, kad juodu vykstą į savo stovyklą.

Staiga Petras kreipėsi į Babą, motociklo savininką:
— Sakyk, ar tu man nepaskolintum valandėlei savo 

mašiną?
— Kam tau reikia? Ar nesugalvojai tik kokią kvailystę.
— Ne. Bent dabar ne. Aš turiu nuvykti pas savo motiną. 

Ar ne tiesa, draugininke?
Enris jau anksčiau jam buvo kiek paaiškinęs visą kasyklų 

dalyką.
— Taip, — parėmė draugininkas jo žodžius.
— Dar aš norėčiau užvažiuoti į Vonerę, pas mūs mecha

niką pažiūrėti, ar jau sutaisytas mano dviratis.
— Palauk, — prišoko Euzebas. — Ar tasai jūs mechanikas 

gyvena tik ne už kaimo, prie kelio į Lia Liuerą, iš kairės?
— Taip.
— Tai turėtum pas jį nevažiuoti. Mums prireikė sraigtams 

rakto, buvome užėję. Labai piktai nusiteikęs.
— Kas gi jam?<
— Jis turėjo mašiną taisyti. Tik pradėjęs pasakoti, pra

pliupo: „Tai jūsų skonis — šokinėti aplink kitus. Aš to daugiau 
nedarysiu. Buvo šeštadienio vakaras, jau ruošiausi vakarienės, 
kaip atsitrenkia kažkas. Žiūriu, nugi tai grafas Lovskis, tas 
rusų velniapinigis, ten iš apačios. Jo auto velniai nujoję, ar 
negalėčiau aš jam kitą kokį sugriebti. Aš norėjau pasirodyti 
geru, aš tikras asilas, ir pakišau jam Chryzlerį. Ir še tau! Vakar 
rytą atgabena jie man jį atgal, su nulūžusią linge. Gerai gi jį 
turėjo prikrauti, kad net lingė supleškėjo. Ji buvo suraišiota 
virve, baisiai juokingai, bet visai nekvailai. Man tai niekada 
nebūt atėję į galvą".

— Tai mūs Chryzleris!
— Mes jį buvome suraišioję! — šaukė vienas už kito 

„vilkų" skilties skautai.
Čia vėl teko smulkiai papasakoti apie šeštadienio nakties 

nuotykį, apie „gerą darbą", kaip Vilkas taisė auto.
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Vasarinė maudyklė.
Vasara. Sportuojam, dirbam ar sudulkam, ne

esant kito patogumo nuplauti prakaitą ar dulkes, 
labai naudinga turėti bent tokia vasarinė mau
dyklė. Čia nurodom, kaip ją galima pačiam pa
prastu būdu pasidirbti.

Imamas boselis 5 — 10 kibirų talpumo. Ne
siekiant dugno 1—2 cm. įgręžiami variniai ar cin
kuotos geležies vamzdeliai d=l cm. ir ilgio apie 20 
cm. Ant tų vamzdelių užmaunama guminės ar bre
zentinės žarnelės — šliaukos, ilgio apie 70 cm. Bo
selis pastatomas ant keturių stulpelių, kurių aukštis 
1,8 m. (stulpeliai, esant reikalo, gali būti aukštesni ar 
žemesni). Žarnelės pritvirtinamos prie aplink boselį 
apsupančių kartelių. Žarnelių galai baigiasi variniais 
kraneliais ar žnybtuvais. Iš užpakalinės pusės prista
tomos kopėtėlės, kuriomis užnešama vanduo boselin.

Visa maudyklė aptveriama žmogaus augumo vir- 
■ bine tvorele arba aptraukiama drobulėmis. Kad nuo 
sušlapusios žemės nesusipurvinus kojų, patartina 
žemė po kraneliais iškloti paprasčiausiomis lentomis 
ar kokia nors kita medžiaga. Iš griovio žemes sumesti 
po visu pastatu, kad gavus natūralų nuolydį. Tuo 
būdu visas suvartotas vanduo galės nubėgti į netoli 
iškastą griovelį.

Maudyklei reikalinga medžiaga:
1. stulpeliai boseliui palaikyti d=10 iki 15 cm., ilgio 2,0 m.—4 št.
2. stulpeliai žarnelėms palaikyti d —6 cm., ilgio 2,0 m. — 4 št.
4. kartelės žarnelėms palaikyti d = 6 cm,, ilgio 2,5 m. — 3 št.
4. kopėčių spyriai d=6 cm., ilgio 3,0 m, — 2 št.
5. kopėčios ilgio 2,5 m. — 1 št.
6. Boselis talpumo 5 — 10 kibirų.
7. Variniai ar cinkuotos geležiets vamzdeliai d=l cm., ilgio 

0,21 m. — 7 št.
8. Guminės ar brezentinės žarnelės ilgio 0,75 cm. —z 7 št.
9. Variniai kraneliai ar žnybtuvėliai — 7 št.

10. Vinių — 0,5 kg.
Stud. J. Veitas.

— Baisiai buvo senis įdūkęs, — dar pridūrė Baba. — Taip 
mane apmauti, po perkūnų, — rėkė. — Ne. Paklius dai man į 
nagus tas ponas Kaimas, Lovskio prievaizdas.

— Gerai, Petrai. Aš manau, kad Baba gerai padarytų, jei 
leistų tau namo parvažiuoti. Tik nebūk per ilgai.

— Gerai, draugininke. Aš galiu ir Vilką pasiimti. Jis na
gingas berniokas. Galėtų nueiti, vietoj manęs, pas mechaniką.

— Ir keiktis pramoktų, — juokėsi kiti.
— Tamsta supranti, draugininke, — kalbėjo Petras, jau 

sėdėdamas su Vilku ant mašinos, .— kad ten bus galima ir šį 
tą naujo išgirsti apie Chryzlerį.

— Tik, vyrai, elkitės protingai. Kur nereik, nelįskite.
— Matote, draugininke, aš jau su Petru kalbėjausi apie tai, 

— tarė Vilkas. — Išrodo, kad Chryzlerio ir požeminio tako 
istoriją jūs laikote visiškai natūraliu dalyku.

— Ne, to nesakau, bet.. .
— Tenai kažkas yra!. ..
— Tą patį ir aš manau.
— Gerai. Tai čia bus puikus „geras darbas".
— Tik neiškeikite kokios naujos istorijos, suprantate? Jūs 

jau gana dideli ir žinote ribas, kurių nedera peržengti Ir per 
ilgai neužtrukite. Kitiems reikia mašinos.

— Ta-a-a-aip.
Mašina pašoko ir suburzgėjo. Enris matė, kaip du jo 

draugai išnyko už medžių.

VI. Vilko melas.
Kai privažiavo Lovskio sodybą, mūs draugai sustojo. Vil

kas nušoko nuo mašinos ir nuėjo keleliu į parką. Petras nu
važiavo toliau.

Parkas buvo gerai aptvertas, Įvažiavimas buvo uždarytas 
stipriais geležinių krotų vartais, maždaug žmogaus aukščio. 
Pro vartų virbalus buvo matyti rūmų stogas, raudonomis čer
pėmis uždengtas.

— Kaip į vidų patekti? Kokią rasti priežastį, kad būtų 
galima aplankyti grafą? Jis, greičiausiai, ir bus tas žmogus, 
kuris važiavo Chryzleriu, kuris avėjo batais su išgaubtomis pa
sagomis arba su guminiais puspadžiais.

Anapus vartų nebuvo matyti jokių pėdsakų. Ligi pat mū
rinės tvoros buvo prižėlę krūmų, tiek daug ir tokių tankių, kad 
visiškai nebuvo matyti, kas namuose darosi.

Čia nieko nepešęs, Vilkas pradėjo sėlinti aplink visą grafo 
sodybą. Kitoje parko pusėje jis rado antrus vartelius. Prislinko 
prie jų. Ar dažnai jie varstomi, šie vartai su aprūdijusiais kriu- 
kais? Neseniai. Neprižiūrimoj alėjoje, kuri pro šiuos vartelius 
ėjo į kelią, buvo nesenų pėdsakų. Vilkas pasilenkė, įsižiūrėjo. 
Širdis jam pašoko ligi pat kaklo. Tai buvo auto vėžės, vyto rašto 
padangų vėžės.

Čia buvo Chryzleris važiavęs.
Chryzleris? O jeigu Lovskio mašinos padangų buvo pri

puolamai tas pats raštas? Kaip tą sužinoti?
Pro krctų vartus jis pamatė visai netoli, paskendusį aly

vų krūmuose, vieno aukšto namelį. Rūmų iš čia negalima buvo 
įžiūrėti, toks tankus buvo parkas. Kur buvo pastatytas Lovskio 
auto, kuris buvęs netvarkoje, bent taip kalbėta. Kur buvo ga
ražas? O šis namelis ar gyvenamas? Langinės jo uždarytos. — 
Vilkas degė nekantrumu.

„Kad taip persikapanoti per tvorą? — galvojo toliau. — Ji 
bus kokių trijų metrų aukščio. Perlipti per ją as perlipčiau, bet 
kai sutiksiu ką parke? Bet aš turiu ten pakliūti".

Staiga mintis: įmesti į parką skrybėlę ir paskui lipti jos 
pasiimti. Tada jis turėtų priežastį. Ne, tai nedera. Tai ką daryti?

Vėl jis pažiūrėjo pro vartus. A! Auto vėžės ir toliau kie
me buvo žvyre matyti.

— Tikrai, kad tik patekčiau į vidų, vis šį tą sužinočiau.
...Ir įvyko. Mostelėjo ranka, ir jau skrybėlė guli parke, 

vidury alėjos. Kad nuramintų sąžinę, kuri staiga pradėjo graužti,
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„Sakalo" melai Čekoslovakijoj.
Čekoslovakų sakalų bendruomenė yra 

didžiausia pasauly kūno ir dvasios auk
lėjimo organizacija. Pagal paskutinius 
statistinius davinius, ji turi 52 apygar
das, suskirstytas į ratelius, esamus kiek
viename didesniame Čekoslovakijos kai
me. Tokių ratelių yra 3.130, kurie turi iš 
viso apie 629.136 narius, kurie skirstomi 
šiaip: berniukų nuo 6 — 14 mt. amž. — 
94.788 ir to pat amžiaus mergaičių — 
105.155, berniukų nuo 14 — 18 metų 
amž. — 38.863 ir to pat amžiaus mergai
čių — 37.442, vyrų — 252.687 ir mote
rų — 100.201.

Sakalų mankšta (sakalas — paukštis, 
Kilnių judesių idealo simbolis) siekia har
moningo kūno ir dvasios išsiplėtojimo, 
bet ją reikia skirti nuo sporto, kuris turi 
kitokius tikslus. Mat, reguliarinė kūno 
mankšta sustiprina dvasios ir kūno sa
vybes, pagerina sveikatos stovį ir prisi
deda prie visapusiško žmogaus išsiplėto
jimo, o sporto tikslas yra pasiekti di- 
džiausį laipsnį, nepaisant to, ar išlaiky
tas harmonijos idealas. Taigi, sporto tiks
las yra rekordas, o kūno mankštos tiks
las — bendras auklėjimas. Sakalų mankš
ta daroma pagal tam tikrą estetikos pro
fesoriaus ir „Sakalo" įsteigėjo Mirosla
vo T y r š‘o metodą, kuris apima įvairią 
mankštą be įrankių ir su įrankiais, o taip 
pat rungtynių mankštą, kaip antai: fechta
vimą, boksą, visas lengvosios atletikos rū
šis, žaidimus ir t. t. Be to, skirtinga mankš
ta nustatyta moterims, vyresniojo amžiaus 
nariams ir įvairaus sveikatos stovio ar 
įvairių fizinių jėgų ir kt. žmonėms. Pasi- 
reiškusios bendrame kūno auklėjime nau
jos tendencijos nepasiliko be įtakos ir sa
kalų metodams, padidindamos jų turtingą 
programą naujais elementais, nes „Saka
las" prisiima visus pripažintus kūno 
mankštos naujoviškumus. Ne kartą saka
lai pasirodo kaip geri plaukiojimo, pačiū
žų, lengvosios atletikos ir kt. meisteriai.

Sakalų organizacijos moralinis pa
grindas yra nuolatinis siekimas narių ly-

Mažeikių skautai Motinos dieną su savo svečiais ir rėmėjais.

gybės tiek užsiėmimų metu, tiek priva
čiam gyvenime. Jie kits kitą vadina bro
liais bei seserimis, tuo reikšdami ne tik 
lygybę, bet ir brolybės ir savitarpės pa
galbos ryšius. Lygybė, laisvė ir brolybė, 
kartu su būtinu drausmės reikalavimu ir 
moralės išlaikymu, nustato ,,Šaknio“ na
rių savitarpius santykius ir išaiškina pa
grindinius tos organizacijos dėsnius. Tė
vynės meilė, kuri įterpta į „Sakalo“ or
ganizacijos programą, neturi būti supran
tama tiktai kaip tuščia forma. „Sakalo" 
organizacija, paneigdama egoistinį kitų 
tautų šovinizmą, noriai prisideda prie

PAVASARIO ŠVENTĖ.

Žalumo vainikais dabintas mūs' ratas, 
Liepsnomis pražydę žvangieji žiedai, 
Aplinkui jaunystė, liepsnoti veidai 
Ir dūmai — minčių Araratas.

Ir skamba dainelės, ir daužos aidai 
Ant upės, ant temstančių plotų... 
Jaunystė smagioji, tavieji sparnai 
Nuneš lig dangaus žiburiuoto!

Pavasario šventė —- tai džiaugsmas visų! 
Taip juokias, taip šypsos saulelė... 
Jaunieji draugai, jaunystės griausmu 
Atšvęskim šią linksmą dienelę!

Skit. VI. Kupris. 

siekiamo idealo — viso žmonijos susivie
nijimo.

Sakalų bendruomenė yra nepartinė 
organizacija, bet josios nariai negali pri
klausyti toms politinėms partijoms, ku
rių politinės programos prieštarauja pa
grindinėms sakalų idėjoms. Pav., šiuo lai
ku komunistai negali būti „Sakalo" orga
nizacijos nariais.

1932 mt. vasario 16 d. sukako 70 me
tų nuo įkūrimo pirmos sakalų organiza
cijos, kurios seniūnu buvo Jindrich 
k ii g n e r ir vice-seniūnu dr. Miros
lav T y r š. Pirmas visuotinis sakalų su- 
lėkiinas įvyko 1882 mt. Žemiau dedama
lentelė nurodo nuolatinį sakalų organi-
zacijos didėjimą, 

dalyvauja
kas matyti iš to, kiek

žmonių rengiamuose sulėki-
muose:

dalyviai:
Sakalai: Žiūrovai:

I — 1882 m. 720 1.600
II — 1891 „ 2.310 7.000

III — 1895 „ 4.271 10.000
IV — 1901 „ , 7.000 22.000
V — 1907 „ 11.000 45.000

VI — 1912 „ 21.433 80.000
VII — 1920 „ 70.081 96.000

VIII — 1926 „ 84.464 120.000

Vilkas pasileido bėgti aplink grafo sodybą, prie didžiųjų vartų. 
Atbėgęs tuojau ėmė skambinti.

A, kaip ilgai nejudėjo pilkai išdažytos šoninės vartų du
relės. Pagaliau jos prasivėrė, ir pasirodė plikas, raukšlėto veido, 
su sustingusia šypsena vartininkas.

— Ką malonusis ponas pasakysi?
Vilkas gyvai paaiškino, daug gestikuliuodamas, kad jo 

skrybėlę, pro ten einant... pagriebė vėjas... pagaliau... jis pats 
nežino kaip... ji nulėkė į parką. Ar jis negalėtų ją susiieškoti? 
— Tik dabar Vilkas pajuto, kaip nemalonu pramanytus dalykus 
pasakoti. Daugiau jis niekad...

Jau buvo benorįs, beveik įtikintas, vartininkas vesti, su
mišusį nuo nemalonaus aiškinimo, Vilką į parką, bet staiga 
paklausė:

— Kur gi Tamstos skrybėlė, malonusis pone, įkrito?
— Ten, anoj pusėje, netoli mažųjų vartelių.
— O, tai aš, malonusis pone, negaliu ten jus vesti. Ten 

visiškai atskirta vieta. Aš pats negaliu ten eiti.
— Tai aš prašau pakalbėti su ponu grafu. Aš tikiuosi...
— Ponas grafas nuo šeštadienio vakaro išvykęs. Tik šian

die jis parvažiuos. Tačiau nė pats ponas grafas negalėtų Tams
tai leisti...

— Ar ten kokia tvirtovė?
— Aš turiu garbės Tamstai, malonusis pone, paaiškinti, 

kad toji sodybos dalis yra pavesta ponui Kaimui. Šis gi nič 
nieko ten neįsileidžia. Mažajame namelyje jis gyvena visiškai 
vienas. Jeigu Tamsta, malonusis pone, būtinai nori sa^o skry
bėlę vėl gauti...

— Taip, aš ją gausiu...
— Tai turėsite su pačiu ponu Kaimu pakalbėti, — tarė 

vartininkas tokiu tonu, tartum būtų reikėję į liūto urvą lysti.
— Aš jį pašauksiu.
Vilkas matė, kaip senukas įėjo į patvoryje pastatytą na

melį, ir išgirdo, kaip jis ėmė su kažkuo telefonu kalbėtis.

— Jis tuojau ateis, — pasakė vartininkas, vėl sugrįžęs.
Vilkas įėjo pro dureles į kiemą ir skubiai dirstelėjo į 

automobilio vėžes. Ne, tai visai kitokios. Vyto Chryzlerio pa
dangų rašto čia nebuvo. Užteko vieno žvilgsnio į rūmus, kurie 
dabar jau buvo gražiai matyti, ir Vilkas rado, kad toliau, iš 
kairės, buvo įtaisytas garažas. Puriame smėlyje buvo veltinių 
batų pėdsakai.

... Kaimas taip žiurėjo j Vilką, kad šiurpuliai ėjo . ..
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Septintas ir aštuntas sulėkimas rodo 
nepaprastai greitą sakalų organizacijos 
augimą, kas paaiškinama tuo, kad 1918 
m. Čekoslovakija tapo nepriklausoma 
valstybe, kuri, priešingai prieškarinei 
Habsburgų valdžios politikai, laidavo sa
kalams visišką laisvę.

Šiemet rengiamas IX sakalų sulėki
mas turės stadioną 15.000 dalyvių su 
150.000 vietų žiūrovams. Be to, bus dar 
vienas mažesnis stadionas atletikos rung
tynėms. Sulėkimas rengiamas šiemet sa
kalų kūrėjo D-ro M. Tyrš‘o 100 metų gi
mimo sukaktuvėms paminėti. Sulėkime 
rengėjai įnešė programon keletą visiškai 
naujų punktų ir tuo pačiu užsibrėžė tiks
lą būti naujų kelių ir auklėjimo metodų 
rodykle. Tarp kitko pirmąkart dalyvaus 
vaikai masiniuose pratimuose.

Paruošiamoji sulėkimo programa yra 
ši:

VI.12 — mankšta pradžios mokyklų 
mokinių,

VI.16—20 — mankšta vidurinių mo
kyklų mokinių, v

VI. 26 — mankšta jaunimo nuo 14 iki 
18 metų amžiaus,

VII. 4—6 — svarbiausios sulėkimo die
nos, masiniai vyrų ir moterų pasirody
mai, taipgi pasirodymai kitų šalių sve
čių, ypatingai slavų,

VII.6 Prahoje bus surengta grandio
zinė eisena, kurioje dalyvaus visi saka
lai ir kitų valstybių svečiai tam tikruose 
sakalų ir tautiniuose rūbuose.

Sulėkimo metu Prahoje bus surengta 
sakalų paroda ir kitos kultūrinės pra
mogos, kaip antai: žinomo čekoslovakų 
dailininko Makso Švabinskio kūrinių pa
roda, įvairūs specialūs vaidinimai, iškil
mingi koncertai ir t. t. Sulėkimui su
ruošti išlaidos sieks ISVs milijonų čekų 
kronų. Numatoma iki 2 mil. čekų kronų 
deficito, kuris bus padengtas pačių na
rių, iki 10 čekų kronų žmogui, o lieka
nos bus sunaudotos 'tolimesnių planų re
alizacijai, tarp kitko Tyrš‘o vardu kūno 
auklėjimo institutui įsteigti ir pastatyti 
Prahoje.

Iš J. Hanč'o straipsnio.
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I Mokytojų kampelis i

Darbo sueiga.
Labai svarbus skautiškojo gyvenimo 

veiksnys yra sueigos. Tinkamas sueigų 
tvarkymas ir tiksliai suprastas jų prave- 
dimas gali atskleisti skautui visas tas 
įdomybes ir džiaugsmą, kuriuos patiekia 
skautybės darbo programos. Jeigu vyres
niojo amžiaus berniukai ar mergaitės turi 
valios ir gali prisiversti lankyti, kad ir 
neįdomias sueigas, tai to nepadarys jau
nieji, vilkiukų—paukštyčių amžiaus, vai
kai. Juos patraukia įdomybės ir džiaugs
mas, todėl jų sueigoms tų įdomybių ir 
džiaugsmo tenka ir duoti.

Kiek yra tekę pastebėti ir patirti, vy
resniojo amžiaus vilkiukų ir paukštyčių 
(II, III ir IV sk. vaikų) sueigoms tinka 
žemiau maždaug šitokia programa:

Aiškindamiesi šią sueigos programą 
papunkčiu, imsime tokią medžiagą, kuri 
mus rengtų vienadienei mokomai vilkiu- 
kių—paukštyčių iškylai.

1. Raportas ir pasisveikinimas. Su
eiga paskirta 16 vai. Be 10 m. 16 vai. 
draugininko adjutantas (ar adjutante) su
rikiuoja visus vilkiukus ir paukštytes 
paskirtoje vietoje, patikrina, kiek atvyko 
ir kiek dėl kurių priežasčių neatvyko 
(tas žinias adjutantui suteikia būrelių ir 
lizdelių galvos) ir lygiai 16 vai. atsiunčia 
vieną vilkiuką ar paukštytę pranešti 
dr-kui, kad esą pasirengę sueigą pradėti. 
Tuo pačiu metu būrelių ir lizdeliu galvos 
patikrina savo vienetus: kas ir kodėl ne
atėjo, knygelėje (tam tikroje būrelio ar 
lizdelio knygelėje) pažymi + ar — kiek
vieno vilk, ar paukšt, grafose už batukų, 
rūbelių, rankų, asmens knygelės ir k. 
tvarkingumą. Ateina draugininkas. Adju
tantas komanduoja: ,,Dr-vė ramiai! Pa
garba dr-kui!“ Pasitikęs raportuoja: ,.Pra
nešu dr-ko žiniai, kad šiandien į sueigą 
atvyko 36 vaikiukai—paukštytės, neatvy
ko 4. Visi pasirengę sueigai“. Dr-kas 

dėkoja, kaire ranka pasveikina adjutantą, 
o šis tuoj žengia žingsnį į dešinį šoną ir 
tuo būdu atsistoja dr-kui iš kairės. Dr-kas 
paeina priekin ir visai, saliutuojančiai 
(abiem rankom) dr-vei pasako: „Budėk!". 
Dr-vė atsako: „Vis budžiu! Vis budžiu!" 
Adjutantas: „Pagerbta!" Visi nebesaliu- 
tuoja.

2. Šūkis ar tradicinė daina. Galima 
sušukti, kad ir tokį šūkį. Visi sudaro ra
tą. Pasisuka dešinėn. Kaires rankas pa
deda ant juosmens, o dešinėmis rankomis, 
pasilenkdami dešiniu šonu į rato vidurį, 
siekia žemę. Tomis rankomis darydami 
glėbiamą mostą, visi ūžia: „zzzz,..!“ ir 
tiesiasi. Išsitiesę dešines rankas smogia 
žemyn ir stipriai garsiai sušunka ,,skau!..." 
Antrą kartą pakartoję „zzz!...“, sušunka 
„tai!" Tretį kartą: „zzz!... skau-tai!" Tai 
paprasčiausias šūkis. Kiekvienas viene
tas gali jų visokiausių sugalvoti, kiek tik 
nori: ilgesnių ir trumpesnių, su figūriniais 
judesiais ir be judėsiu, reikšmingų ir 
pritaikytų savo vienetui ir p.

O tradicinė daina — tai, lyg dr-vės 
himnelis. Ji gali būti arba pačių susikurta 
arba gali būti paimta šiaip kokia graži ir 
reikšminga liaudies ar chorų dainuojama 
dainelė.

3. Patikrinimas. Būrelių ir lizdelių 
galvos paeiliui skaito savo vienetų kny
gutėse narių pavardes ir ,pasako, kuris už 
ką gavo pliusus ar minusus, kodėl kuris 
neatėjo ir t. t.

4. Darbo uždavinių patikrinimas. 
Tikrinami praeitų sueigų duoti darbo už
daviniai. Buvo kalbėta apie pasirengimą 
iškvlai ir iki kitos sueigos nusistatyta: a) 
susirinkti pagal duotą sąrašą kiekvienam 
asmeniškai reikalingus iškyloje daiktus; 
b) surinkti, kas kokius pasižada, bendrus 
visam vienetui reikmenis; c) parinkti 
iškylai vietą. Tikrinti galima šitaip. Pir
miausia patirti, kas dar nesurinko visų 
sąraše „a“ surašytų asmeniškai reika
lingų daiktų ir kas numato, ko negalės 
įsitaisyti. Surinkus žinias, kam ko trūks
ta, galima pasiklausti kitų vilk.—paukšt., 
ar šie negalėtų padėti trūkstamų reikme
nų įsigyti. Dažniausiai taip atsitinka, kad

Atėjo Kaimas. Tai buvo mažo ūgio, platus, kampuoto veido, 
plačios burnos, matyt drąsus, bet labai nesimpatingas žmogus.

Vilkas jam išpasakojo, mikčiodamas, savo nuotykį. Kai 
meluoji, sunku būva pasakoti. Sunku ir pakartoti. Anas gi jį 
klausė, giliai susikišęs rankas į savo trumpo švarko kišenius, 
ir taip žiūrėjo į Vilką, kad tam net šiurpuliai per nugarą ėjo. 
Tačiau Vilkas vis tik įžiūrėjo, kad jo švarkas labai išdirbtas 
raudonomis kažkokios rūkšties dėmėmis.

— Įdomi istorija! Labai įdomi. Kur gi nukrito ta tavo skry
bėlė? — pagaliau ištarė Kaimas.

Koks neharmoningas, storas balsas. Iš to balso ir iš ju
desių Vilkas lengvai pažino, kad čia tas pats žmogus, kuris 
šeštadienį važiavo Chryzleriu. Vilkas tuojau pasistengė ir kalbą 
į tą susitikimą nukreipti,

— Tikiuosi, ponas prievaizde, kad neatsisakysite man pa
gelbėti, kaip ir mes Tamstai aną vakarą...

Iš Kaimo grimasos Vilkas pajuto, kad pataikė į jautrią 
vietą. Staigiu judesiu Kaimas jį sugriebė už alkūnės ir nusitempė 
rūmų link.

— Kodėl anksčiau tu to nesakei? Tačiau ir taip... hm, man 
išrodo, kad gerai... At... Tu man padėjai, puikiu savo bandažu, 
iš bėdos išsipainioti... Tik matai... nereikia, kad vartininkas 
girdėtų apie tą mano avariją. Tas kenkia pono garbei...

Matyt, visai netikėtai Kaimas buvo užkluptas, kad ne
galėjo nė sakinio žmoniškai sumegsti.

— Šis daugiau meluoja ir už mane, — pamanė Vilkas, ir 
nuo to jam kiek palengvėjo.

Priėjo rūmus. Pro atdaras duris garaže Vilkas pastebėjo 
Renoltą. Antrai mašinai tenai nebuvo vietos. — Argi šis būtų 
Lovskio auto? — paklausė pats save. Paskui įėjo į prievaizdo 
šventovę. Ta parko dalis buvo atskirai atitverta ir dar gausiau 
prisodinta medžių. Įeiti — buvo padaryti varteliai.

— Automobiliui per siauri, — pastebėjo Vilkas.

— Tu manęs čia palauksi, teisybė? Esu griežtai pasi
ryžęs pas save neįsileisti nė jokio žmogaus. Tu buvai sakęs, 
kad skrybėlė guli netoli vartų...

Kaimas skubiai nuėjo. Vilkas pasiliko prie namų, ant be
toninių laiptelių. Apsidairė... Sudrėkę, einant per purų smėlį, 
jo batų padai paliko, ant balto cemento, aiškius pėdsakus. Tuo 
pat laiku, šalia savo pėdsakų, Vilkas pastebėjo ir prievaizdos 
pėdsakus.

Tai buvo guminiai padai!...
— Na, štai tavo skrybėlė, jaunuoli. Dievaži! Visą šį laiką 

nepastebėjau didesnio vėjo.
Kaimo pašaipa užgavo Vilką. Jis pajuto, kad reikia dar ką 

išgalvoti savo pasiteisinimui.
— Taip, bet aš buvau įsilipęs į medį, Tamsta supranti...
— Taip, taip. Aš jau viską suprantu...
Vilkas stengėsi nukreipti kalbą nuo šios nemalonios temos:
— Apylinkė, sako, esanti labai turtinga geologiniais tur

tais: varis — St-Pierre, baritas — Vonerėje...
— Aš tau nieko negalėčiau apie tai papasakoti. Aš taip 

maža turiu laiko, kad apie tai... — numojo ranka prievaizdas.
„Ir atsargus gi, po perkūnais, šis Kaimas“, — pamanė 

Vilkas
— ...Taip, dabar jau gali tu eiti.
— Labai dėkui, ir prašau dovanoti.
— Nėra už ką. Patarnavimas už patarnavimą. Dabar jau 

mes kvit. Labai įdomi ta tavo istorija...
Tai sakydamas, jis apsisuko ir nuėjo.
Išėjęs iš grafo parko, Vilkas, atsidusęs, pagalvojo:
— Vertingi daviniai, nėra ką sakyti. Bet ar verta buvo 

dėl jų meluoti?
Ir jau, po kelių minučių, sėdėdamas ant Petro smarkiai 

leidžiamo motociklo, vis negalėjo nurimti. Laimėjimo džiaugsmą 
kartino sąžinės priekaištai.
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kas ką aprūpins trūkstamais reikmenimis, 
jie patys pasiskirsto ir jau privatiškai su
tvarko. O tas privatus bendravimas ir 
rūpinimasis kitų reikalais čia kaip tik ir 
svarbiausia. Kad kas nors nebūtų už
miršta ir, kad viskas vilk, ir paukšt, dar 
kartą ištisai prisimintų, liepti kuriam nors 
vaikui perskaityti „a" sąrašą. Tas sąra
šas gali būti maždaug toks: „Kiekvienas 
vilk, ir paukštytė, vykdami į š. m. bir
želio m. 5 d. iškylą, turi turėti šiuos 
daiktus ir reikmenis: 1) pilną uniformą 
(jei kuris vaikas uniformos dar neįsigijo, 
tai patarti apsivilkti lengvesnį rūbelį. Iš
kylą, žinoma, daryti šiltą dieną), 2) batu
kus ar naginėles, 3) peilį, 4) metalinį du
benėlį, 5) metalinį puodelį, 6) šaukštą ir 
šaukštelį, 7) 3 mtr. virvutę (pačių vytą 
apivarą), 8) 2 nosines, 9) rankšluostį, 10) 
švarios drobės gabalėlį (skiautelę) ar 
marlės, susižeidus žaizdai užrišti, 11) są
siuvinėlį, 12) pieštuką, 13) 100 gr. virtos 
mėsos, 14) V2 kg. juodos duonos, 15) 3 
riekes per visą bakaną, sviestu apteptos 
duonos, 16) 6 gabalėlius cukraus, 17) 2— 
3 virtus kiaušinius, 18) tarbelę, portfelį 
ar kuprinę visiems reikmenims susidėti 
(tarbelę ar portfelį reikia padaryti užsi- 
dedamą ant nugaros, kad einant būtų 
laisvos rankos).

Bendrieji iškyloj reikalingi sąrašo „b“ 
reikmens yra šie: 1) atitinkamos talpos 
katilas (maždaug po V2 Itr. asmeniui; jei 
neužtenka vieno, galima paimti du), 2) 
du samčiai, 3) grūstuvas, 4) kavos, 5) 
druskos, 6) švarios drobės gabalas indams 
šluostyti, 7) mazgotė, 8) degtukų dėžutė, 
9) 1 gabalas paprasto muilo, 10) keptu
vas, 11) didelis peilis, 12) didelis met. 
bliūdas, 13) vaistinėlė (svarb. jodas ir 
bintas), 14) kirvukas, 15) kastuvėlis, 16) 
2 vadžios arba kitokios, žaidimams tin
kamos, virvės, 17) 2—4 brezentai (nedi
deli) ar 2 didelės drobinės paklodės pa
lapinių pavyzdžiams pasistatyti (reikia 
žinoti, kad nėra malonesnio daikto vai
kui, kaip miške turėti savo statytą „pa
stogę"). 18) sviedinių, 19) 4—6 lazdų po 
1,5 mtr. ilgumo, 20) plaktuką, 21) kelio
lika vinių, 22) tautišką vėliavą, 23) ploną 

virvutę vėliavai iškelti ir 24) V2 kg. la
šinių. Šių reikmenų dalį vaikai suneš, o 
kitus reikės pačiam vadui surinkti. Jeigu 
yra reikalas, galima pasiskolinti nedide
lius ratelius visam inventoriui į Iškylos 
vietą nuvežti. Jei rateliai nepatogu, tai 
paskirstyti nešinius vaikams ir, sumaus- 
čius juos ant lazdų, duoti nešti.

Sužinoti, kas siūlo kurią vietą? Savo 
pasiūlymus vaikai turi motyvuoti ir ap
ginti, t. y., įrodyti, kad siūloma vieta iš
kylai visais atžvilgiais tinka.

5. Pašnekesys. Pašnekesio tema — 
„Iškylos santvarka ir gyvenimas“. Trum
pai ir labai bendrai nusakyti, kas išky
loje bus veikiama: kada, kur susirinksi
me, iškeliausime, kaip susitvarkysime vie
toje, ką įsirengsime, kaip įsirengsime (nu
braižyti iškylos vietos planą), kuriuo me
tu ką valgysime, kada žaisime, ką žaisi- 
me ir k. Visos žinios apytikrės, ne tiks
lios. Svarbu pabrėžti tų darbų prasmė,

o. Išvados ir naujų uždavinių pasky
rimas. Išklausę pašnekesio, padaro maž
daug šias išvadas: 1) iškylauti naudinga, 
2) išmoksime daugiau žaid'mų; 3) 
išmoksime praktiškai pritaikyti mazgus 
ir kelionės ženklus ir 4) gražiai žygiuo
dami ir dainuodami visiems parodysim, 
kad mes mokam gražiai tvarkytis ir dirbti, 
kad mes mokam gražiai tvarkytis ir 
dirbti.

Padarius šias išvadas, nustatomi ir 
paskiriami nauji uždaviniai: 1) galutinai 
įsigyti visus asmeniškus ir pasižadėtus 
bendruosius reikmenis, 2) pakartoti maz
gus ir kelionės ženklus ir 3) sugalvoti 
po 1 tinkamą miške žaisti žaidimą.

7. Dainos. Pakartojamos tos dainos, 
kurios tinka dainuoti žygiuojant. Dėl to 
galima padainuoti vaikščiojant. Pasimo
kyti naują, iškylai priderintą dainelę, 
pav., „Iškyla ir šlipsas". (Žiūr. 1932 m. 
kalendorių „Budėk“, 246 pusi.). Išsirašyti 
žodžius.

8. Žaidimai. Pažaisti kokį gyvą žai
dimą, pav., „Žuvelių gaudymas“. Svarbu 
gyvas žaidimas dėl to, kad pirmoji suei
gos dalis galėjo kiek užsitęsti, uždavinius 
tikrinant, pašnekesį laikant ir naujus už

davinius užduodant. Be to, dar, būtinai 
išaiškinti vieną miško žaidimą, pav., 
„Vėliavų vogimą". Dabar paaiškinus, vė
liau lengviau suprasti, kaip žaisti miške.

9. Perspėjimai, informacijos. Šis pro
gramos punktas svarbus dėl to, kad su
eigai baigiantis, labai reikalinga ir nau
dinga priminti vilk, ir paukštytėms: ko
kie uždaviniai duoti ateinančiai sueigai 
(liepti vienam perskaityti), kokios nau
jos dainos ir nauji žaidimai išmokti ir ka
da kita sueiga. Perspėti apie būsimą Še
fo laužą: kada, kur ir maždaug koks, 
jis bus.

10. Užbaiga. Gali būti dainuojama „Ei
sim, broleliai, namo" arba sušunkama tra
dicinė užbaigos rakieta, arba net ir vie
na ir antra kartu.

Po to išsiskirstoma. D-kas išeina tuo
jau, paskui vilkiukai ir paukštytės, pasku
tinis išeina adjutantas. Išeidamas jis turi 
patikrinti, ar visa patalpa paliekama tvar
koje.

Į iškylą būtinai pasikviesti padėjėjais 
kelis ar kelias vilk. — paukšt, vyresnius 
brolius ar seseris, su jais iš anksto susi
tarti ir pasirengti, kad jie žinotų, ką turės 
veikti.

IŠKYLA.
Reguliaminas gali būti kad ir toks;
6 vai. Susirinkti mokykloje.

6—615 vai. Patikrinimas ir iškelia
vimas.

615—730 vai. Kelionė į iškylos vietą.
730—g vai. Poilsis.
8—915 vai. Darbai.
915—930 val, Vėliavos pakėlimas.
930—jo vaJ, pusryčiai.
10— 11 vai. Pamaldų laikas.
11— 13 vai. Darbai ir žaidimai,
13— 14 vai. Pietūs.
14— 1430 vai. Laisva valandėlė.
I430—17 val, pramogos ir žaidimai.
17—1730 vai. Pavakariai.
173"—1830 vai. Likvidacija ir pasiren

gimas kelionei.
1830—19 vai. Vėliavos nuleidimas.
19—2013 vai. Kelionė namo.

— Draugininkas Enris taip nebūtų pasielgęs, — galvojo. 
„Skautas yra tiesus“, atsiminė pirmąjį įstatą.
...Vilkui pasidarė labai nesmagu...

— Vargšas mano Vilkelis, — ištarė Enris, kai prieš vaka
rienę, kun. Liukso palapinėje, viską išpasakojo sugrįžęs Vilkas. 
— Tavo nuotykis buvo nelengvas, ir net dabar tave kankina. 
Iš to man aišku, kad tu melavai ne iš papratimo, kitaip tu visai 
dėl to nesisielotum. Čia yra kun. Liuks, jis ras kaip tave nu
raminti ir visą tą reikalą sutvarkys. Jis geriau už mane tau 
išaiškins, pagaliau ir tu pats tą jauti, kad net dėl tokio svarbaus 
dalyko, kaip tos pėdos, negalima vartoti piktų priemonių.

Ir štai dar kas. Tavo pasisekimas nėra visiškas. Kaimą, 
manau, tavo pasakojimas nebus suklaidinęs. Tavo elgesys bus 
jam sukėlęs įtarimą. Atkreipęs į mus dėmesį, jis galės suprasti, 
kad mes jau šį tą esame susekę, ir kad jo sumanytam darbui 
gręsia pavojus.

Mano gerasis Vilke! Aš tave pažįstu, ar ne tiesa? Aš ži
nau, kad tu pasistengsi šį dalyką vėl sutvarkyti ir įrodysi, kad 
tavimi galima visiškai pasitikėti, kaip ir pirmiau. Priemenių tų 
pats tinkamų rasi. Jei matysi reikalą, kreipkis į kun. Liuksą... 
ir į Viešpatį Dievą. Dabar šen ranką, Vilke.

Stipriai pasispaudę juodu rankas, tuo rodydami, kad ir 
toliau viens antru pasitikės, ir su nušvitusiomis akimis išėjo iš 
kapeliono palapinės. Jau švilpė vakarienei.

— Per visas tas bėdas, — galvojo Enris, — užsimiršau per
skaityti Liudviko laišką, kurį gavau Vilkui grįžtant. — Atsi
plėšė dabar ir ėmė skaityti:

Mano brangus senas Drauge.
Nenoriu laukti rytojaus, kada pats ketinu aplankyti, 

bet skubu jau šiandie laišku tau pranešti, kad aš su mo
tina ir Emilija puikiai praleidome dieną Lijone... Dabar 
apie mūs istoriją. Senąją pilį nori pirkti Boris, Buskato 
mišką ir koplyčią — Lovskis. Pats matai, kad tarp jų 
yra kažkoks siūlas. Aš juodu sutikau, Bjuku važiuojan
čius, Lijone. Mane pamatę sustojo ir pranešė, kad nuo 

šeštadienio ryto esą išvykę ir dabar važiuoją namo. Su 
manimi buvo nuostabiai mandagūs.

Kai Boris išgirdo, kad Sen-Belyje stovyklauja skau
tai, tarė: „Atvykite rytoj su jaunuoliais pas mane užkąsti. 
Labai prašau, be atsisakymo. Ir mums bus pramogėlė, 
ar ne tiesa, Vladi? Abudu Kaimai murmės, bet prie to 
mes jau pripratę". Aš padėkojau ir pasakiau, kad tu, 
tikrai, neatsisakysi. Tu gali ryt rytą nusiųsti jam atsaky
mą. Čia turėsi progą jį pamatyti, ko, be abejo, labai 
malonėtum.

Aš manau, kad protingai pasielgiau.
Ligi rytojaus. Tavo ištikimas Liudvikas.

— Gerai, — galvojo draugininkas ir įsikišo laišką į kiše
nių. — Boris, Lovskis ir broliai Kaimai. Nuostabūs bičiuliai. 
Dalykas vis painiojasi. Ar visi jie dalyvauja? Ir kas iš jų va
das? O gal visi keturi lygiai tuo dalyku suinteresuoti?

— Enri! Atauš sriuba! Be tavęs ir aš nevalgau, — pa
šaukė kun. Liuks

— Dovanokite, Aš jau čia.
— Draugininke, nė nepritinka, — ėmė prikaišioti Jonas: 

— stovykloje popieriais apsikrauti. Ir mums pasakykite ką iš 
savo rūpesčių. Mes jau pasistengtume jums padėti.

— Žiūrėkite, koks cenzorius atsirado, — juokėsi Enris. — 
Aš gavau iš draugo laišką, o jis jau apie rūpesčius nukalbėjo.

Niekados dar skautai nebuvo matę savo draugininką tokį 
linksmą. Ypač Petras, žinojęs stambius bruožus visos „istorijos", 
negalėjo atsistebėti, kaip draugininkas moka užmiršti ar slėpti 
savo asmeniškus rūpesčius, kad netrukdytų kitiems džiaugtis.

Ir tik atsigulęs miegoti Enris vėl ėmė galvoti apie kasyklą, 
radiumą, Borį, Lovskį, brolius Kaimus. Pagaliau nusišypsojo ir 
nusprendė:

— Ryt generalinių kautynių diena.
Turime būti pasiruošę visa kam. Net jeigu ir likimą pri

reiktų iššaukti.
Sekantis (VII) skyrius: Paslaptingasis Boris.

Sulietuvino N. Večerkienė.Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Skautiškų Reikmenų Tiekimo Skyriuj 
gausi:

1) Kuprinę už 5,0— lit.
2) Baglagę — 1,— lit.
3) Skilčiai liktarnėlę — 1,— l’t.
4) Puoduką — 0,75 lit.
5) Draugovėms karbytiniai žibint.- — 

1,— lit.
6) Palapinėms medžiaga 1 mtr. — 

3,— lit.
7) Antklodę — 33,— lit.
8) Gatavas uniformas (bliūzę ir kel

naites) — 17,— lit.
9) Pilna uniforma su visais ženki., ko

jinėm, ir valtuke, ir švilpuku — 30,— lit.
10) Vilkiukų uniformom medžiagos 1 

mtr. — 2,50 lit.
11) Skautiškų bovel. kojinių — 3,50 lit.
12) Skautiškų vilnon. kojinių — 4,— 

lit.
13) Skautišką valtukę — 4,— lit.
Nepamirškite, kad visą skautišką lite

ratūrą taip pat gausite tiekimo skyriuj.
Adresas: Kaunas, Nepriklausomybės 

aikštė 4. Tel. 40-71.

Į Suk galvą. j
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 73.

Atsiuntė T. Aleškavičius iš Kauno.
Šis ženklelis yra sudėtas iš 10 dal. 

iš vieno š. m. „Sk. A." nr. Nurodyti 
straipsnių antraštes ir puslapius, iš kurių 
padarytos išpiovos. Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 74.

Atsiuntė V. Miliūnas iš Vilkaviškio.
Į šią figūrą įrašyti 9-nis žodžius, ku

rie kiekvienas būtų aštuonių raidžių. Žo
džiai prasideda iš langelio, kurį nurodo 
vilytėlė ir eiti kitos linkme.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 75.

Uždavinys nr. 10.
Juodieji: Ke4, c4.
Baltieji: Kai, Rd7, Rg5, Že6, Žf3, e2.
Baltieji turi, darant pėstininku ketvir

tą ėjimą, duoti matą.

Atsiuntė V. Šatinskas iš Kauno.
Šį keturkampį padalykit į trikampius 

taip, kad kiekv. trikampy būtų tik vie
nas taškas, Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 76.
Atsiuntė P. Sirgėdas iš Šančių.

Mano knygų lentynėlėje, kartu su ki
tomis knygomis, buvo pastatyti 1931 me
tų „Skautų Aido" ir „Kario" įrišti komp
lektai. Kartą po „Sk. A." kompl. virše
lio, prie pat pirmo puslapio, įlindo smalsi 
kandis ir ėmėsi darbo, pasiryždama tol 
dirbti, kol pagaliau prisigrauš prie pa
skutinio „Kario“ kompl. puslapio.

Kiek laiko sugaišo kandis, vykdyda
ma savo uždavinį, jei graužė nesustoda
ma ir jei viršelį pragraužti reikia 3 vai., 
o „Sk, A." ir „Kario“ kompl. be viršelių 
po 10 vai. laiko. „Sk. A." komplektas bu
vo iš kairės pusės prie „Kario" komp
lekto. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 77.
Atsiuntė Ste-Pilis iš Kaišiadorio.

Šarada.
Žmonės esame senovės, 
Su mumis Dovydas kovės. 
Mūsų vardą paminėsit, 
Du dalyku jūs turėsit: 
Pirma — liekana senovės — 
Kurioj lietuviai smarkiai kovė*; 
Antra bus baisi nelaimė, 
Pagalvojus ima baimė.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 78.

Atsiuntė A. Limontas iš Telšių
Šarada.

Esu daiktas ypatingas, 
Tik danguje reikalingas. 
Be galo ir pradžios 
Esu upė Lietuvos.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 79.

Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių.
Šarada.

Esu padargas naudingas, 
Ūkininkams reikalingas. 
Vieną raidę jei pridėsit, 
Tai į medį jūs žiūrėsit.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 80.

Atsiuntė V. Šatinskas iš Kauno. 
Šarada.

Daiktas aš esu naudingas, 
Ypač skautams reikalingas. 
Raidę vieną pamainysit — 
Tai prie namo tuoj matysit. 
Bet jei raidę jam nubrauksi! — 
Menininkų daiktą gausit.

ŠACHMATAI
.rtflll 1 Ifflb-rtTJl IltfrMtfll I HTbwftni UThMfin I =

abcdefgh
Vertinamas 4 taškais.

Sprendimus siųsti iki š. m. VI.8. Se
kančiam „S. A.“ nr. bus paskelbtos šach
matų konkurso rezultatai ir nugalėtojai.

Dar raidelę jam mainysit — 
Europietį tuoj matysit.
O jei raidę vėl mainysit —
Sraunią upę tuoj matysit.

Užd. vert. 2 tašk.
UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Stačiai: 1) galva, 2) Kongo, 3) dalis, 4) 
intakas, 5) Persija, 6) Ilijada, 7) gabalas,
9) lyg, 13) sakys, 15) badas, 16) gėlas, 18) 
/ra, 19) tas.

Gulsčiai: 2) kad, 8) negaila, 9) latro,
10) Tyras, 11) akis, 12) sakalas, 14) yda, 
15) bėda, 16) galas, 20) ola.

Užd. nr. 66.
Ratu aplink: 1) knatas, 2) skiltįninkąs.
Į vidų: 1) knygos, 3) karas, 4) narvas,

5) sūris, 6) asilas, 7) korys, 8) tiltas, 9) 
lapas, 10) atėnas, 11) iltis, 12) snapas, 13) 
ietis.

Užd. nr. 67.
Nauji žodžiai: 1) Viešpats, 2) agurkas,

3) skiltininkas, 4) Austrija, 5) riešutas ir
6) adatos.

Iš pirmų raidžių gaunam: Vasara. 
Užd. nr. 68.

Stačiai: 1) Kuoka, 2) rogės, 3) ratas,
4) sūnus, 5) Simas, 6) karas, 7) Zarasai.

Gulsčiai: 1) šukos, 2) lazda, 3) maras, 
4) kuras, 5) sūris, 6) kinas, 7) fazanas. 

Užd. nr. 69.
Klaipėda, pėda.

Užd. nr. 70.
Šilkas, šilas, milas, muilas, muitas.

Užd. nr. 71.
Kardas, karas.

Užd. nr. 72.
Kasaras, kas, aras, karas.

K. Kubiliui: Ar visus išsprendei, ti
kėsiu. K. Buišui, A. Valiukui: Užskaičiau 
po 12 taškų. A. Liutkui: Užskaičiau 11 
taškų. B. ir S. Liutkevičiams: Tikiu. G. 
Orentui: Užskaičiau 57 užd. J. Gutmanui: 
Siųsk. Visiems: Uždavinius ar jų spren
dimus rašykite tik vienoje lapo pusėje.

„VILNIAUS" «p. Kana*, Nepriklausomybė* aikštė 2. Tel. 776 Karo cenzūros leista.
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