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iš musų gyvenimo
ATOSTOGOS.

Po įtempto vasaros ir stovyklų darbo 
dauguma vyriausio skautų štabo narių da
bar išvyko pasilsėti. Vyr. sktn. Šarauskas 
nuo rugp. 18 d. pradės atostogas. Mano 
pėsčias keliauti musų pajūriu, išvaikščioti 
žavingą Nerijos kraštą ir kt. Sk. A. Sau- 
laitis pusiau atostogose, pusiau vyr. sk. 
štabo darbe. V. sk. Žukaitis — Palango
je. Taip pat sk. Palčiauskas ir sk. Bar- 
niškaitė Palangoje. Sk. Mantvila rugp. 12 
išvažiavo užsienin, dalyvaus Prancūzijoje 
vyresniųjų vadų kursuose; jis grįš apie 
rugs. m. pradžią. O sk. Jurgutis ramiai 
vasarą leidžia ūkyje.

STUDIJUOJA.
Sktn. A. Saulaitis ir B. Mantvila savo 

studijų (abu yra Vytauto Didžiojo univer
siteto teisių fak. studentai) reikalais rug
pjūčio mėn. pradžią praleido Vilniuje. At
sidėję knisosi turtingoje lietuvių mokslo 
draugijos bibliotekoje ir archyve.

STOVYKLOS.
Šią vasarą įvyko daug įvairių stovyk

lų. Beveik kiekvienas tuntas suruošė sa
vo stovyklą, o kai kurie tuntai turėjo net 
kelias, ir gana dideles, stovyklas.

Vyriausio sk. štabo buvo organizuota 
reprezentacinės skautų draugovės (kuri 
buvo nuvykusi į Estiją) stovykla (jai va
dovavo sktn. Ant. Saulaitis), mokytojams 
vyrams stovykla Kleboniškiuos (vad. sk. 
K. Palčiauskas) ir mokytojoms stovykla 
Pažaislyje (vad. sk. E. Barščiauskaitė).

VYRIAUS. SK-KAS STOVYKLOSE.
Vyr. sktn. pulk. Šarauskas šią vasarą, 

lydimas štabo narių, aplankė kelioliką 
įvairių mūsų skautų stovyklų. Stovyklų 
pažanga esanti labai didelė.

Nauja skautiška knyga.
Jau spausdinama lordo R. Baden-Po- 

wellio knyga Skautų Vadas (Aids to 
Scoutmastership), skautystės teorija 
skautų vadams. Ši' knyga yra viena svar
biausių skautiškų knygų pasaulyje. Kny
gą išvertė sktn. Mantvila, kalbą taisė 
Vikt. Kamantauskas. Redaguoja sktn. 
Ant. Saulaitis. Leidinys bus ne tik labai 
naudingas (ypač skautų vadams, tėvams 
ir mokytojams), bet ir puikiai išleistas.

Ar moki nupiešti skautą?

— Štai taip jis piešiamas.

MŪSŲ SKAIČIUS DIDĖJA.
Anykščiai. Mūsų dr-vė nesenai turėjo 

tik 24 skautus-es, o dabar jau 32.
Prieš 10-mečio minėjimą įsigyjom nau

ją vėliavą. Dabar dirbsim, tvirtėsim ir 
toliau, kad būtumėm naudingi Dievui ir 
tėvynei. A. Gražys.

s
JONIŠKIO SKAUTAI.

Į Žagarę. Joniškio skautų buvo nuva
žiuota į Žagarę per Petrines dviračiais.

Apžiūrėtos gražios Žagarės apylinkės 
ir futbolo rungtynės tarp Žagarės „Šau
lio" ir Žagarės žydų skautų futbolo ko
mandų, ajjie 10 vai. vakarą vėl sugrįžo į 
Joniškį.

Dabar Joniškio skautai kas vakaras 
susieina Joniškio futbolo aišktėn ir tre
niruojasi futbolo rungtynėms. Pažymėti
na, kad Joniškio skautai turi gerų futbo- 
listų. P. Polka.

KĖDAINIŲ TUNTAS.
Krakės. Š. m. liepos mėn. 9 — 11 d. 

Krakių D. L. K. Kęstučio dr-vės skautai 
surengė dvinaktinę iškylą į Pilemonto 
mišką, 7 klm. nuo Krakių miest. Iškyloje 
dalyvavo 12 vyresniųjų skautų. Iškylos 
vadu buvo dr-vės adj. vyr. skilt. Br. Žvi- 
kas. Antrąją iškylos dieną, vakare sukū
rė didelį laužą ir susirinkusiems apylin
kės gyventojams, skautai prie laužo paro
dė daug įdomybių. Netrūko iškylai ir dai
nų, vakarui atėjus, miškas skambėdavo 
skautų dainomis. Atsigaivinę miško oru, 
skautai liepos mėn. 11 d. rytą grįžo na
mo. Ateityje jie žada dar daryti iškylas.

Senas lapinas. 
RAKIETA IŠ GRINKIŠKIO.

— Šššš... Bum! Sprogo atlėkuis rakie- 
ta, ir, štai, iš jos iškrito pranešimas: „Gal 
kas mano, kad mes snaudžiame. Anaiptol! 
Liepos mėn. 1 — 3 d, d. stovyklavome. 
Iš viso 9 (kitaip sakant, nepilna „Lapinų" 
sklt.). Stovykla buvo labai linksma ir įdo
mi: signalizavom, žaidėm, dainavom, pla
nus braižėm, laužus kūrėm ir t. t. O svar
biausia tai rengėmės į III-jį ir II-jį pat. 
laipsnį. Be to, dar buvo įvairūs sporto 
numeriai ir lengv. atlet.".

Kaip teko patirti, grinkiškiečiai „lapi
nai" labai dėkingi apylinkės ūkininkams, 
o ypač p. p. Kundrotui ir Damanauskui, 
kurie nuoširdžiai rėmė juos, jiems stovyk
laujant. Stovyklautojus atlankė užjaučian- 
tieji ir sesutės skautės.

— Liepos m. 24 d. grinkiškiečiai „la
pinai" suruošė sportišką gegužinę p. 
Kundroto beržote. Svečiai gegužine liko 
visai patenkinti, jos vieta ir tikra „lapi- 
niška“ tvarka. Buvo 100 mtr. bėgimas ir 
šuoliai į tolį. Laimėjusiems „lapinai" iš
dalino kuklias dovanėles.

Vyr. sklt. J. Švėgžda.
Iš Mažeikių padangės.

— VI.5 d. Mažeikių vandens skautų 
Vytauto Didžiojo laivas surengė viešą, su 
vandens sportu, gegužynę. Pernai sureng
toje gegužynėje plaukiojime laimėjo 
Viekšnių vandens skautas Stonis, bet 
šiemet plaukime laimėjo Mažeikių skau
tas Napoleonas Šliogeris, atplaukęs 300 
mtr. per 5*/a min. Nardyme geriausiai už
sirekomendavo vair. Br. Bielkevičius.

— VI.13 d. Mažeikiuose, Ventoje, be- 
simaudydami skendo du žmonės, bet 
vandens skautai abu išgelbėjo. Vieną iš
gelbėjo vandens skautas N. Š., o antrą 
— v. skautai Š. ir P.

— Mažeikių vandens skautai š. m. 
rugp. m. 7 d. (per Parcinkulį) rengia Ma
žeikiuose, Paventyj.e, vandens sporto 
šventę. Į šventę atvažiuos ir iš kitur 
skautų. Jofačanas.

į „Skautų Aido“ bendradarbį > 
£ Sktn. Kazimierą Paičiauską, J 
f š. m. liepos mėn. 31 d. prade- > 
Į jusį džiaugsmingo šeimos židi- £ 
/ nio gyvenimą, širdingai sveiki- £ 
Į nam ir' linkime taurios nema- į 
% tuojamos meilės. >
% Red. ir adm. J
...................... ...........  J

Į provinciją.
Gegužės 1 d. Panevėžio vandens 

skautų Šarūno laivas buvo nuvykęs į 
Šeduvą. Čia padedamas šeduviečių skau
tų suruošė gimn. salėje vakarą. Prieš va
karą keletą žodžių į publiką pratarė 
pasktn. Daukas. Visą vakaro programą 
atliko šarūniečiai. Vakaras pusėtinai nu- 
ęi k p

ŠEDUVIEČIAI DIRBA.
Šeduvos skautų veikimas vasaros me

tu turi irgi nelėtą tempą: keletas skautų 
atsitraukdami nuo kasdieninio darbo sto
vyklauja, nors ne ištisai, Radviliškio skau
tų stovykloje, o kiti stovyklavo Panevė
žio tunto surengtoje stovykloje — Anykš
čiuose.

Prieš kurį laiką įsikūrusi, ar teisin
giau tariant atgaivinta (nes ji gyvavo pir
miau) Kęstučio dr-vė, negali parodyti 
veikimo platesniu mastu, dėl stokos 
skautams padedančių rėmėjų. Šeduvos in
teligentija (daugumoje jei ne visumoje!) 
per mažai padeda ir rūpinasi skautais. 
Tenka šeduviečiams palinkėti aiškesnio 
skautų dvasios supratimo!! B. Gv.

Nauja draugovė.
- Šeduvoje atgijo veikusi Kęstučio 

dr-vė. Dr-ku paskirtas pasklt. J. Šereiva. 
Dr-vė sudaryta iš dviejų berniukų skil
čių, vienos skilties mergaičių ir vilk. — 
paukšt., viso 30 skautų-čių. Tenka palin
kėti naujai dr-vei pasisekimo.

TELŠIŲ ŽEMAIČIAI.
— Keturių skautų grupė dviračiais po 

Klaipėdos kraštą ir Neriją padarė apie 
370 klm. kelio. Dviratininkai aplankė 
Klaipėdos tunto stovyklą, pasiekė už Ni
dos Vokietijos sieną ir keliose vietose bu
vo užsukę pas žvejus. Kelionėj užtruko 
6 dienas. Grupei vadovavo sklt. J. Mažri
mas.

— Nuo liepos mėn. pradžios du telšiš
kiai skautai keliavo pėsti vėl į Klaipė
dos kraštą ir į Neriją. Kelionėj išbuvo 
apie 3 savaites.

— Kiti tunto skautai po tunto sto
vyklos išsivažinėjo pas tėvelius, kur kiek
vienas praleidžia vasarą įgydamas dau
giau jėgų naujam darbui.

Sklt. M-mas.
Telšių skautų vyčių pastangomis su

daryta rimta futbolo komanda, kuri gali 
drąsiai pretenduoti į Žemaitijos nugalė
tojus. Laimėjo su Rietavu 4:0, su Seda 
9:2 ir tik Kretingai pralaimėjo 2:0. Bendri 
rezultatai 13:4 Telšių skautų „Džiugo" 
komandos naudai. V. s. Z.

Sekantis „Skautų Aido“ nr. išeis 
ruošėjo mėn. I d*

Rankraščius ir fotografijas siųsti 
iki š. m. rugpiūčio mėn 23 d.

Viršelyje — pasktn. , K Čepo foto: Reprezentacinė draugovė.

„Skautų Aidas“ iliustruotas Lietuvos jaunimo laikraštis.
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams b utai. pusei metą — 3 lit. 50 et. 

r paskiras numeris — 30 centų

— Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt.
Jurgutis sktn. M. Martinaitis, 
H. Rudzinskas.

sktn. B. Mantvila, vyr. skltn

— Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimų 
turinį neatsako.

Red. ir adm. adresas: K 
b ės a. 4, tel. 40-71.

aunas Nepriklausomy-
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1932.VIIL28. Geležinio Fondo diena
TAPKIME VILNIAUS PILIEČIAIS-. įsigykime VILNIAUS PASUS ir mokėkime 

VILNIAUS atgavimo NARIO MOKESTĮ.
Turime paremti didelį kultūrinį tautos darbą!

Jau greit bus dvylika metų, kaip 
Lietuva neteko savo sostinės Vil
niaus. Visa tauta gyvai jaučia rei
kalą, kad kuo greičiau būtų Vil
nius gražintas Lietuvai, nuo ku
rios jis neteisingai ir neteisėtai 
1920 m. spalių m. 9 d, atskirtas.

Kiek daug kalbama, kiek daug ■ 
prirašoma apie Vilnių, jo reikšmę 
Lietuvai, jo praeitį, jo grožį ir t. t. 
Giedama specialūs himnai, kalba
ma širdingos maldos — vis Vilnius 
pamažu artinamas mums. Kaskart 
jis vis giliau įsminga į mūsų širdis. 
Visi neabejotinai jaučia, kad Vil
nius buvo ir vėl bus Lietuvos 
tikroji sostinė.

Kad ir labai reikšmingos kalbos, 
kad ir labai gražūs rašiniai apie 
mūsų Vilnių—bet žodžiai pasilieka 
žodžiais. Kiekviena idėja, kiekvie
na svarbi idėja, ir ypač tokia, kaip 
Vilniaus atgavimas, turi būt pa
remta ir materialiniu pamatu. Ji 
turi turėti ant ko tvirtai atsistoti.

Reikia mūsų visuomenę infor
muoti apie Vilnijos gyvenimą, rei
kia pranešti naujienas, nes patys 
niekas į Vilnių dabar nenuvyksta. 
Taip pat reikia instruktuoti tas 
patriotų žmonių grupes, kurios 
skaitlingai susibūrė į Vilniui Va
duoti Sąjungą. Ir t. t. Tai viena.

Čia reikalingas pagrindas pasi
ruošimo darbui. Bet, antra, kada 
atgausime Vilnių, kas tada? Juk 
jau gerai žinome, kad Vilnija dau
geliu atžvilgių skursta. Laikinieji 
šeimininkai rūpinas tik savo rei
kalais, pats kraštas, jo gyvieji rei
kalai, jiems, matyt, antros eilės da
lykas. Atgavus Vilnių reikės smar
kiu tempu kelti jo kultūrinis dar
bas, reikės dar labiau pastiprinti 
lietuvių veikimas. Čia labai didelis 

darbas. Tokie darbai be lėšų ne
padaromi. Taigi iš kur gauti lėšas?

Žmonės, dirbą Vilniaus vadavi
mo dirvoje, pabrėžia, kad tokiems 
reikalams lėšų turį patys lietuviai 
sudaryti, turinti pati visa Lietuvos 
visuomenė susiimti.

Štai prieš kelius metus kilo min
tis įsteigti specialų fondą, kuriam 
aukomis visuomenė sudėtų lėšų ir 
tas fondas būtų tvirtas pagrindas 
materialiniai remiąs Vilniaus at
gavimo ir jo klestėjimo veikimą. 
Graži mintis rado šalininkų. Pri- 
brėndo. Ir štai jau š. m. rugpiūčio 
mėn. įvyks Vilniaus Geležinio Fon
do diena.

Vilniaus Geležinio Fondo lėšos 
sudaromos iš aukų, kurias teikia 
paskiri asmenys, organizacijos, 
įstaigos ir t. t. Fondo organizato
riai surado sėkmingą būdą, kuriuo 
galima po labai mažai lėšų auko
jant ir tuo jokiu būdu savęs mate
rialiniai nenuskriaudžiant, sudary
ti milžiniškas Vilniaus darbui 
remti kapitalas.

Vilniaus Geležinio Fondo komi
tetas išleido Vilniaus pasus. 
Pasas turi 14 tokių puslapiukų, 
kuriuose yra po 12 langelių, į ku
riuos kiekvienas pilietis reguliariai 
kas mėnuo įklijuoja po vieną spe
cialų ženkliuką — markę. Tokiu 
būdu paso užteks 14-ai metų. 
Vilniaus ženklelių, kurie 
įklijuojami į Vilniaus pasus, yra 
įvairių — po: 10 centų, 20 cnt., 50 
cnt., 1 litą, 2 lt, 5 lt, 10 lit Visi 
Fondui aukojantieji tuos ženkle
lius lipins į savo Vilniaus pasą. 
Kiekvienas lipins tokios vertės 
ženklelių, kokios jis gali. Tačiau ir 
pats mažiausias ir pats neturtin
giausias žmogelis prašomas per 

metus bent 10 centų įlipinti. Turin
tieji nuolatines pajamas, gaunan
tieji algas ar p., prašomi aukoti 
Vilniaus Geležiniam Fondui bent 
po kokią dalį procento nuo sa
vo pajamų. Tai labai maža. Bet 
visi po tiek dėdami sudarys labai 
didelį kapitalą.

Fondo lėšos galės būt imamos 
tik labai svarbiems Vilniaus rei
kalams ir tai su P. Respublikos 
Prezidento sutikimu! Gi kapitalo 
procentai galės būt naudojami jau 
dabar Vilniaus atgavimo darbui 
plėtoti ir vesti.

Matome, kad kiekvienas savo 
bent nedidele auka prisidėjęs, pa
remia labai svarbų ir didelį darbą.

įsigyti Vilniaus pasus ir į juos 
lipinti Vilniaus ženklelius kviečia
mi ir visi jaunuoliai, moksleiviai, 
taip pat ir skautai. Reikia čia 
pabrėžti, kad daugelis skautų jau 
pasus turi. Ir sėkmingai atlieka 
savo, kaip piliečio, garbingas prie
voles. Dabar, aišku, pasistengs 
visi įsigyti Vilniaus pasus ir rūpes
tingai remti Vilniaus Geležinį 
Fondą.

Kasmet pirmą sekmadienį po 
rugpiūčio mėn. 26 d. (1920 m. tą 
dieną jaunutė Lietuvos kariuome
nė buvo jau paėmusi Vilnių) įvyks 
Vilniaus Geležinio Fondo diena. 
Šiemet ji įvyksta rugp. m. 28 d. 
Laukiama, kad susidarys skaitlin
gi Vilniaus pasų ir Vilniaus ženkle
lių platintojų būriai, kurie 
dar plačiau paskleis gražiąją idėją. 
Be abejo, čia laukiama didelės pa
ramos iš entuziastingojo jaunimo.

Tad į darbą!

LTS# va 1st
respaWt’^n^

■’Uateįui

3



Po Lietuvos vėliava užsieny
Estai kviečia stovyklom

Vyriausias skautų štabas gavo malonų pakvie
timą į II estų skautų tautinę stovyklą (E esti s k au
ti d e Malena II suurlaager) prie didžiausio 
Estijos Pamu kurorto Doberanis apylinkėje 1932 m. 
liepos mėn. 15 — 25 d, d.

Mūsų v. sk._ štabas šį pakvietimą apsvarstęs, nu
tarė ten nusiųsti vieną Lietuvos skautų (surinktų iš 
įvairių vietų) draugovę atstovauti Lietuvą. Taip pat 
nutarta, kad tokia rinktinė draugovė, prieš vykdama, 
užsienin, turėtų bent kelių dienų savo stovyklą. Vi
sas organizavimas pavestas sktn. Ant. Saulai
čių i.

Sudarytas dr-vės štabas: vadas — sk. A. S au
la i t i s, jo padėjėjai — sk. B. M a n t v i 1 a ir Z. Ru
peika, ūkio vedėjas — psk. V. Čepas ir dr-vės 
adjutantas — psk. Navikas.

Draugovė stovyklauja Kleboniškiuose.
Po įvairių paruošiamųjų darbų ir susirašinėjimų 

buvo visi tos draugovės nariai sukviesti į Kauną ir 
saulėtą š. m. liepos m. 6 d. pradėta dr-vės stovykla 
Kleboniškiuose. Ten pat jau buvo įsikūrę mo
kytojų skautų stovykla.

Visi skautai suskirstyti į skiltis, kurių sudarytos 
keturios: ,,1 o k i a i“ (arba ,,meškos“)( „jaučiai“, 
„lapinai“ ir „g a i d ž i a i“. Paskirti skiltininkai: 
sk, Z. Rupeika (vėliau jo vieton—skautas Dani
levičius), psktn. P. D a u k a s, psktn. K. Kor
sakas ir psktn. V. P e č i ū r a. Dar psktn. Rėk
laitis paskirtas ūkio vedėjo padėjėju. Tokiu būdu 
visa valdžia sudaryta. Pats vienetas bent išviršiniai 
aptvarkytas. Vadų pavardės maždaug populiarios. Na, 
o skautai? Skautai iš įvairių tuntų po 1, 2 ar kelis 
žmonės. Įvairaus patyrimo laipsnio, visokių pareigų 
ir skirtingo amžiaus skautai. Mišra ir marga. Gal
vojam, kaip reikės rasti bendra kalba, kaip reikės 
pasiruošti, susiderinti ir ten, užsienyje, gerai atsto
vauti Lietuvą? Juk toks mišinys. Beveik visi tik pir
mą kartą susirinko į vieną vienetą, niekad nėra bend
rai dirbę. Rūpi, kas bus, kaip pasirodysime.

Mūsų vadovybė greit mus „paėmė į rankas“. Iš
duoda skiltims inventorių — palapinių, kirvukų, lo
petėlių, virvių ir kitokių galų. Neilg trukus visi dir
bam, krutam, statomės laikinus rūmus, kuriuose tu

rėsime gyventi iki liep. m. 13 d. Pirmą dieną (o pra
dėjome po pietų), palapinės baigtos. Sekančią dieną 
padaryti visi kiti įrengimai, laužas, stalas, vėliavos 
stiebas, virtuvė ir t. t. Dar kiek pasipuošėm apie pa
lapines, o „lapinai“ gražiai išpuošė mūsų stalą, iš- 
dėstydami ant jo didelį Lietuvos Vytį.

Sunkų įsirengimo darbą lydėjo gera nuotaika, 
dažnai pasireiškianti daina, juoku... Atgijo miškas, 
skirtingai pagyvėjo aplinkuma ir mes pradėjome bi
čiuliškai bendrauti, susigyvenom, susipažinom. Rodos, 
ir patys jau atvažiuodami turėjom didelio noro gerai 
atstovauti Lietuvos vardą ir mūsų skautus užsienyje. 
Savo keliu dr-vės vadovybė kiekvieną progą išnau
dodavo mus giliau įsąmoninti šia svarbia mūsų misija. 
Pagaliau, rodos, jau buvo galima mumis pasitikėti: 
mes buvom pasiryžę dėti didelių pastangų, kad Lie
tuvos skautų vardas būtų išlaikytas reikiamoje aukš
tumoje.

Negalima nepasakyti, kad mus labai viliojo tokia 
tolima kelionė per Latviją į Estiją. Beveik visiems 
mums šios šalys dar nepažįstamos, dar svetimos. Tai
gi sąžiningai dirbdami šioj mūsų dr-vės stovykloj, su 
nekantrumu laukėm dienos, kurią turėsime jau vykti 
į traukiančią kelionę.

Dr-vės miestas Kleboniškių miške nebuvo labai 
didelis, viso, rodos, 18 namų (palapinių). Skilčių skau
tai gyveno po 2 vienoje palapinėje (buvo keletas lai
mingesnių, kurie galėjo po 1 gyventi tokioje palapi
nėje). Stovyklos štabas turėjo 3 dideles palapines, 
dviejose gyveno štabo nariai ir keli šiaip skautinin
kai, vienoje buvo inventorius. Be to, vieną didelę 
palapinę turėjom užsiėmimams, jei lauke būtų blogas 
oras. Deja, ta milžiniška palapinė kaip ir neprisėjo 
naudotis, nes oras beveik visą laiką buvo puikiau
sias. Stovyklos teritoriją aptvėrėm virve. Simetriš
kai pasagos pavidalu nustatytos palapinės su aukštai 
iškylančiu vėliavos stiebu viduryje aikštės, darė sto
vyklos vaizdą tikrai simpatišką. Prie pat palapinių 
jaunos, dar nedidelės, pušaitės. 0 toliau jau eina mil
žiniškos šimtametės šlamančios pušys. Žodžiu, aplin
kuma žavinga. Miškas sausas, nelabai toli Neris, į 
kurį kas rytą besigimnastikuodami bėgdavom praus
tis, o karštą vidudienį ten įsibridę plaukydavom ir 
gaivindavomės. Buvo malonu. v

Dienos programa tokia:

2

keltis,
gimnastika, prausimasis, tvar

kymasis
vėliavos pakėlimas, 
pusryčiai, 
įvairūs užsiėmimai, 
pietūs, 
poilsis, 
užsiėmimai, 
pusvakariai,
užsiėmimai, i
vėliavos nuleidimas, 
vakarienė, 
laužas, 
ramybė._________________ _
Lietuvos skautų draugovė, š. m, liep. m. 
28 d. grįžusi iš Estijos stovyklos į Lietu
vą Palangoje prisistatė J. E. Resp. Pre
zidentui (VII.29). Palangoje suruošė didelį 
laužą ir aplankiusi Klaipėdą (VII.30) iš

vyko į Kauną.
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Pas brolius Jelgavos skautus.
P. m. VI.22—24. Kauno tuntą vizi

tavo Zemgalės tunto reprezentacinė drau
govė, kuri užmezgė artimus ryšius su 
Kauno skautais. Šiemet Kauno tuntas, 
brolių Jelgavos skautų kviečiamas, pa
siryžo aplankyti Latvijos skautus,

VII.2. Kauno r. t. 26 skautų draugovė 
ir 10 skautininkų, vadovaujami tunt. maj. 
vyr. sktn. Šenbergo, rytiniu traukiniu, 
išvykome Jelgavon. Meitenės stotyje 
mus sutiko ir pasveikino Zemgalės tun
to sktn. J. Baltmanis. Dar valanda 
laiko ir mes Jelgavos stotyje. Pravėrus 
traukinio duris pasigirsta orkestro gar
sai, tai mus sutikti atvykę jelgaviečiai 
skautai ir skautės. Jie visi gražiai išsi
rikiavę su vėliavomis ir karišku orkestru 
laukia mūsų. Išlipus iš traukinio visus 
pasitinka tuntininkas E. R u 11 i s. Po jo 
žodžių suskamba iš mūsų skautų krūtinių 
Latvijos himno žodžiai. Tuoj į pasveiki
nimą atsako mūsų tuntininkas. Gi skau
tės mūsiškius apdovanoja gėlėmis. Dar 
visus skautininkus pasveikina lietuvių 
kolonijos atstovas mok. Adomaitis.

Liet, reprez. dr-vės stalas Kleboniškių 
stovykloje.

Maloniai sutikti vykstame į mums pa
skirtą apsistojimui vietą. Jelgavos gat
vėse skamba lietuviškos ir latviškos dai
nos. Neužilgo atvykstame į kurčių ir ne
bylių mokyklą. Sutinka mokyklos ve
dėjas p. K u n t s m a n i s. Apsistojame. 
Visiems puikiai parengtos lovos, gi skau
tininkams pavesta net du atskiri kamba
riai. Čia ir prasideda brolių jelgaviečių 
vaišingumo pradžia. Po vakarienės vie
ni su latvių skautais ir skautėmis vyksta 
į Lielupę pasiirstyti baidarėmis ir valti
mis, kiti susipažinti su miestu ir jo apy
linkėmis. Vyr. sktn. Šenbergas, sktn. 
Kviklys ir psktn. Zemribas padaro vizitą 
Jelgavos klebonui, žinomam lietuvių me
no ir kultūros darbuotojui, pralotui J a- 
senui.

Liepos 3 d. po pusryčių aplankėme 
gražią miesto rotušę. Bažnyčioje, Šv. Mi
šias atlaikė ir gražų pamokslą pasakė 
pral. Jasėnas. Pamaldų metu gražiai gie
dojo Jelgavos lietuvių choras ir kelias 
giesmes sugiedojo mūsų skautai. Vėliau 
nuėjome į Kuršo provincijos muzėjų, iš 
jo — į įgulos karininkų ramovę, kur mums 
buvo suruošti pietūs. Čia dalyvavo tun
to vadovybė, rėmėjų pirmininkas ir keli 
nariai, miesto savivaldybės atstovai ir 
vietos skautai-ės.

Po pietų vandens kelių rajono virši
ninkas p. F r i d b e r g skautininkus nu
vežė motorine valtimi į moderniškai 
įrengtą didelę vaikų prieglaudą, o Jelga
vos jūrų skautai pavežiojo mūsų skau
tus jachta ir valtimis po Lielupės upę. 
20 vai. gimnazijos salėje iškilmingas aktas. 
Čia daug skautų, jų vadų ir svečių. 
Skautams išsirikiavus, Zemgalės tunt. E. 
Rullis gražiai apibudino dviejų broliškų 
tautų skautų bendradarbiavimą ir, prisi
minimui šios ekskursijos, įteikė Kauno 
tuntui gražų skydą. Dar mus pasveikino 
sk. remt. dr-jos pirm. p. Turks. Mūsų

Ar ir taip keliaujama?

tuntininkas padėkojo už gražią Kauno 
tuntui dovaną ir pranešė, kad Liet. Sk. 
Sąj. Šefas, atsižvelgdamas į Zemgalės 
tuntininko E. R u 11 i o nuopelnus šiam 
skautų susiartinimui, apdovanojo jį Leli
jos ordinu, ir, čia pat įteikė ordiną, liu
dijimą ir gražią tautinę juostą, o Zemga
lės tuntui puikų albumą, į kurį sudėta 
gražių vaizdų iš Kauno skautų gyvenimo 
ir iš mūsų tėvynės. Gi tuntininko pava
duotojui J. Baltmaniui medalį Už 
nuopelnus. Kitiemc vadams ir veikė
jams — gražiai įrištų knygų, skautams — 
daug gražių Lietuvos vaizdų ir įvairiomis 
kalbomis knygų. Pasibaigus broliškos 
širdingos bičiulystės oficialiniam momen
tui, skautai išsiskirstė ir prasidėjo links
mos dainos. Dainavo jelgaviečiai skau
tai, po jų mes, vėliau visi kartu ir t. t. 
Ir latviai ir mūsiškiai skautai publikos 
buvo iššaukti po kelis kartus kai kurias 
daineles pakartoti. Su svečiais ligi 24 
valandos pašokome.

Keletą kartų reguliaminas ar dėl ūkio ministerių 
malonės ar dėl valgį gaminančios skilties vikrumo pa
sikeitė, pavėluodamas pietus. Už tą mes kaltininkams 
nelabai buvom dėkingi. Tiek to. Tas buvo jau seniai. 
Dabar galim ir atleisti.

Rytinė mankšta buvo kieta (kas stovyklavusių 
užmiršo?). Ir didžiausias „lašiniuotis“ galvotrūkčiais 
persiversdavo bent per 3 skautus nepasiekęs žemės.' 
Psk. Navikas mūsų sąnarius padarė visai lanksčius. 
Iš karto toks mankštinimas mus ne per daug žavėjo. 
Apsipratom. Dabar vistiek (o ypač kaip tos gimnas
tikos nebėra). Dulkes ir prakaitą nuplaudavo tyras 
Nerio vandenėlis. Paskum skubėdami per ,,džiungles“ 
(nuo miško iki upės vagos visas plotas buvo prižėlęs 
tankiais krūmokšniais) dumiame į stovyklą tvarky
tis. Greit rago, skudučio ar švilpuko balsas mus 
sušaukia ratu skiltimis sustoti apie vėliavos 
stiebą. Atvyksta dr-vės vadas. Pasisveikinam. Malda, 
himnas, keliama vėliava, kartais pranešimai ar p., ir 
,.dešinėn, aplink vėliavą iki savo palapinių bėgte 
marš“... Tą noriai padarom, nes pribėgę palapines 
čiumpam indą ir... (toliau kiekvienas stovyklavęs 
skautas žino pusryčių malonumus). Vėliau užsiėmi
mai, Tai sportas, ar dainos, ar rikiuotė, ar vaidinimo 
repeticija, pašnekesys, ar dar kas nors, ir taip po ke
lis kartus per dieną. Kada saulė iškyla gerokai aukš
čiau pušų, mes dumiam į smėlio kalnus. Ten nusi- 
metam paskutinį rūbą (paprastai ir bebūdavom tik 
su viena kuria skautiško kostiumo dalimi). Saulė svi
lina odą (to pasekmes beveik visi saldžiai paskui 

naktį esam patyrę). Pietūs. Čia reikia pasakyti, kad 
apetito stoka ar kokiu negalavimu nebuvo kam skųs
tis. Nebent skųsdavos virėjai ir ūkio ministeriai. Mes 
valgėm kaip pasamdyti.

Po pietų kas laišką parašydavo, kas ruošdavos 
rašyti, o kas ramiai išsitiesęs padrybsodavo. Puikus 
programos punktas. Vėliau vėl dainuok, vaikščiok ir 
t. t. ir t. t. Kaip ateina vakaras, nuleidžiam vėliavą 
ir tinkamai pavakarieniaujam, tada yra laužas. Kar
tais su mokytojų stovykla padarom bendrus laužus. 
Ir mums ir jiems įdomiau. Mes žiūrime į juos, o jie 
stebis mumis, kaip tokie atstovaus Lietuvos skautus. 
Kits dar prideda: ,,juk ir savo šaukštų neturi“,., (ūkio 
ministeris žadėtų vienodų šaukštų iš karto nebuvo 
išdavęs, o savo ne visi turėjom. Bet dėl stokos šaukš
tų virtuvės puodai nelikdavo pilni košės). Gi naktį 
kiekvienas savaip praleisdavom. Kas miega, tai mie
ga. Vargšai sargybiniai tai nemiegodavo. Tik kartais 
iš baimės'pasislėpdavo palapinėn (ot reprezentantai!). 
Vieną kitą mūsų pilietį į sargybą reikėdavo kartais 
net su visu šieniku iš palapinės išnešti. Neina viešųjų 
pareigų ir tiek.

Atsilankydavo ir svečių. Vieną dieną atidardėjo 
didžiausia minia Kauno įžymenybių, kurių centrą su
darė vyr. skautų vadai — dr. J. Alekna, vyr. sk. 
pulk. Š a r a u s k a s ir t. t. ir t. t. Mes visi susislė- 
pėm (tik ne iš baimės...) palapinėse. Kai svečius mū
sų vadas susitiko stovyklos teritorijoj, mes visi, maž
daug, kaip vienas, šokom iš palapinių į aikštę ir skil
timis sušovėm svečiams pagerbti rakietas. Puikus nu-
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Kauno tunto skautai Latvijoj: (aukštai iš kairės) 1) Jaigavoj lietuvių kolonijoj, 2) Ministeris p. Dailidė atvyksta pas 
mūsų skautus, 3) Latvijos skautų Šefas aplanko mūsų skautus, 4) Rygoj prie karo Muzėjaus, 5) Rygos pajūry, 6) Mūsų 

sutikimas Jelgavos stoty, 7) Brolių kapuose.

Liepos 4 d. atsikėlę skubėjome ruoštis 
kelionei į Rygą- Vietos tunt. Rullio, skau
tininkų ir skautų lydimi, sėdome į auto ir 
į stotį. Ir bematant išdundėjome į Rygą. 
Jau rygoje. Mus pasitiko Latvijos Sk. 
Centr. Org. vyr. štabo atstovas p. B rė
mą n i s, Rygos lietuvių kolonijos atstovas 
sktn. Burlevičius ir lietuvių skautų 
draugovės draugininkas p. J. S t a b i n i s. 
Tuoj skubėjome į miestą, o tuntininkai 
vyr. sktn. Šenbergas ir sktn. E. 
R u 11 i s su sktn. Burlevičium ir 
psktn. V. K i z 1 a i č i u nuvyko į Lietu
vos atstovybę vizituoti Ministerį p. D a i-

^5
1 i d ę. Dabar į Brolių kapus. Čia atvy
ko p. Dailidė, kurį skautai sutiko iš
sirikiavę. Brolių kapuose uždėjome gy
vų gėlių vainiką ir apžiūrėjome kapus. Iš 
kapų nuvykome į vyriausią skautų štabą 
pailsėti, o skautininkai pas Latvijos 
Skautų Centr. Org. Šefą generolą 
G o p p e r į. Tik duris pravėrus mus su
tiko generolas. Čia pasikalbėję vykome 
į vyriausią skautų štabą. Mums tik su
spėjus štabo sodelyje išsirikiuoti, atvyko 
pats gen. Gopperis su ein. Vyriausio 
Skautininko p. sktn, Baltpurviniu. 
Skautai gražiai išsirikiavę sutiko šefą ge- 

ner. Gopperį didžiuoju saliutu. Šefas 
pasveikinęs mūsų skautus, tuntininką 
vyr. sktn. Šenbergą apdovanojo Bal
tos Lelijos ordinu. Iš čia vykome į stu 
dentų valgyklą pietauti. 17 vai. išvykome 
traukiniu į pajūrį. Apžiūrėję pajūrį ir 
pasimaudę jūroje, buvome pakviesti į 
Rygos lietuvių vaikų koloniją. Čia mus 
gražiai sutiko išsirikiavę maži vaikučiai 
su savo mokytojomis. Viena maža mer
gytė labai gražiai padeklamavo, o visos 
auklėtinės sudainavo „Ilgiausių metų“ ir 
dar keletą dainelių. Malonios šeiminin
kės mus pakvietė pavakarių. Išgėrę ka-

meris. Adjutantas mus dailiai išrikiavo. Svečiai pir
miausia mus apžiūrėjo. Pakraipė galvas, kitas ir nu
sišypsojo. Vyr. skautininkas pasakė kalbelę. O dr. 
Alekna įteikė mūsų vadui reprezentacinės draugovės 
vėliavą. Visų mūsų akyse suspindėjo tvirtas pasiry
žimas garbingai lydėti šią vėliavą į estų stovyklą. 
Daugiau iškilmingais momentais, ar keldami bei leis
dami tautinę vėliavą, visuomet su pompa ir ceremo- 
nijalu išnešdavom savo dr-vės vėliavą. Su pagarba ją 
vėl įnešdavom į vado palapinę.

Tą dieną vakare buvo laužas. Pas mus, rodos, 
skaniai svečiams pavakarieniavus, juos susikvietėm 
prie jau liepsnojančio laužo. Programa tęsėsi valandą. 
Svečius išlydėjom į mokytojų stovyklą. Žygiuojant 
skautas Paliulis su savo skudutininkų orkestru su
grojo originališkų dalykų.

Dar vieną dieną estų pasiuntinybės Kaune se
kretorius, atvykęs į mūsų stovyklą, plačiai ir įdo
miai mums papasakojo apie Estiją. Jo pašnekesys 
vėliau mums buvo labai naudingas. Psk. Pečiūra, savo 
smuiko padedamas, mus išlamdė gana pakenčiamai 
giedoti estų ir latvių tautų himnus. Šis mokslas pasi
rodė ne tuščiai įgytas. Iš svetimtaučių, rodos, mes 
vieni estų stovykloj organizuotai visi temokėjom gie
doti jų himną.

Išvažiuojam!
Dienos bėgo, kaip ekspresas. Liep. m. 13 d. nu

griovėm palapines, visą savo civilizuotą teritoriją su- 
lyginom su žeme. Neliko velėnos ant velėnos. Neliko 
ir žymių. Ir saulei karštai kepinant, psk. Naviko ve

dami, išėjom tvirtai spausdami kojas prie žemės į 
Kauną. Mūsų daiktus (o jų buvo labai daug) išvežė 
dveji dideli vežimai. Einam. Daina. Prakaitas. Džiaug
smas, Viskas maišosi. Nuotaika spindinti.

Kaune laukė ne pyragai.
Štabe turėjom padaryti savo daiktų reviziją. 

Kiekvieną mažai reikalingą daiktą palikt Kaune. 
Viską susidėti į talpią kuprinę. Rankos turi būti lais
vos paimti bendrąjį draugovės inventorių, kurio mes 
pakankamai daug turėjom. Keli specialistai pavyzdin
gai parodė, kaip geriausiai susitvarkyti kuprinę, kad 
ji gražiai atrodytų ir būtų patogi. Jų pavyzdžiu visi 
pasekėm. Daiktai į stotį. Ten laukiąs vagonas. Nu
rodymai, kaip susitvarkyti vagone daiktus ir kaip pa
tiems pasidėti jame. Tai turėsim praleisti liep. 13 — 
14 d. d. naktį.

Nuvykom. Sudėjom. Eidami putėm skudučius (ne 
visi) ir smarkiai dainavom (visi, išskyrus „pavyzdin
gus reprezentantus“, kurių skiltyse kartais net po 
kelis būdavo). Žmonės žiūri. Gal patinka, gal ir ne. 
Nežinom.

Šiaip taip vakare, prie labai silpnos žvakės švie
sos, susiradom kur atsigulti. Sugulėm, Kitus, kad 
vietos būtų laisviau, vadas išbarbino namo (žinoma, 
tuos, kurie namus turi). Užmigti ne taip lengva. Pra
dėjo mūsų vagonas kelionę; važiavo važiavo... visą 
naktį. Garvežys ateina, sušvilpia, dunksteli ir važiuo
jam. Viskaip. Tik rytą, rodos, nuo trečio aukšto 
dunkst ir nukrenta Lapas (skauto pavardė), reiškia, 
ruduo. O išvažiavom juk liepos mėn, 13 d. Nejaugi
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vos skautininkai išskubėjom i Rygą, o 
skautai pasiliko kolonijoje, kur bežaisda- 
mi su vaikučiais linksmai praleido ke
letą valandų. Rygoje, gražiausioje Švar
co kavinėje, latvių skautininkai suruo
šė mūsų skautininkams vakarienę. Čia 
labai maloniai praleidome porą valandų.

Liepos 5 d., vadovaujant sktn. G. 
Bremaniui, skubėjome apžiūrėti Ry
gą, Aplankėme karo muzėjų, kur kapi
tonas Jansonas mums viską paaiški
no. Čia radome ir Lietuvos skyrelį. Iš 
muzėjaus nuvykome į Marijos bažnyčią. 
Apžiūrėję bažnyčią ir prie jos esamas se
nas liekanas, iš didžiulio bokšto turėjo
me progos pamatyti didingą Rygos vaiz
dą. Po pietų dar susipažinę su miestu 
skubėjome į stotį. Stotyje atsisveikinant 
tuntininkas vyr. sktn. Šenbergas, už 
didelį rūpestį mūsų ekskursija, sktn. 
B u r 1 e v i č i u i padovanojo gražią tau
tišką juostą ir padėkojo p. B r e m a n i e- 
nei, p. Bremaniui, sktn. J. Sta- 
b i n i u i ir visiems skautams. Tuoj suju
dėjo traukinys ir iš mūsų akių išnyko 
Rygos miestas. Netrukus jau mes vėl 
Jelgavoje. Stotyje mūs laukia mok. 
Adomaitis ir būrelis skautų. Iš sto
ties tuntininkas su keliais skautininkais 
nuvyko į kapus ir uždėjo ant žuvusių 
karžygių kapo vainiką, o skautai vyko 
apžiūrėti Jelgavos skautų klubų ir pilies. 
19 vai. vietos lietuvių kolonija suruošė 
mums vakarienę. Čia atvyko pral. J a- 
senas, Jelgavos apskr. viršininkas, 
gimnazijos direktorius p. L i e p i n š, 
laikraščių korespondentai ir kt. Vaka
rienės metu pasikeitėm širdingomis kal
bomis, tauriais linkėjimais ir t. t. Pral. 
J a s ė n a s pažymėjo, kad ši pirmoji mū
sų skautų ekskursija yra begalinis 
džiaugsmas Jelgavos lietuviams ir pirmas 
žingsnis mūsų ir jų bendradarbiavimui, 
Neilgai teko džiaugtis lietuvių vaišingu
mu, nes reikėjo skubėti į Filharmonijos 
sodą, kur mūsų skautininkai suruošė 
latvių skautininkams vakarienę. Čia taip

gi atsilankė svečių. 11 vai. gimnazijos 
kieme įvyko atsisveikinimo laužas. Pilnas 
kiemas susirinko latvių ir lietuvių pasi
klausyti skambių dainų ir gražių vaidini
mų, bet mūsų širdyse kovojo džiaugsmas 
su liūdesiu, nes taip broliškai susigyve
nus su Jelgavos skautais reikėjo atsi
sveikinti ir pasakyti iki pasimatymo kitą 
kartą. Po to, apdovanojo vieni kitus pri
siminimui įvairiais ženklais ir kitomis do
vanomis. Iš čia lydimi Jelgavos apskr. 
viršininko, didžiausio būrio latvių ir lie
tuvių skubėjome į stotį. Čia dar kartą 
broliškai paspaudėme vieni kitiems kai
rę, ir lietuviams dešinę, ir, palinkėję ge
riausio pasisekimo, sėdome į traukinį. 
Sujudėjus traukiniui dar ilgai, ilgai 
skambėjo „Lai dzivo Latvija" ir „Iki -pa
simatymo kitais metais Lietuvos Jambo-

Svečiai su dr, Alekna ir v. sk. pulk. Šarausku priešakyje — reprezenta 
cinės draugovės ir mokytojų stovyklose.

III kar. Juozapavičiaus draugovės

skilt. Kaziui čepuliui 
mirus, jo tėveliams reiškiame skautišką 
užuojautą.

Kauno Rajono Tuntas.

ree". Negailestingas traukinys mus žai
bo greitumu nešė, o mūsų žvilgsnis buvo 
nukreiptas į Jelgavą. Iki Meitenės sto
ties palydėti sktn. B o g i o. Ir grįžome 
Kaunan kupini gražiausių prisiminimų ir 
pasiryžę broliškai vieni su kitais bendra
darbiauti.

Psktn. V. Kizlaitis.

taip daug laiko praėjo? 0 kur tie vargšai mūsų bi
čiuliai, kuriuos Kaune dr. vadas į namus išskirstė. 
Tai jie stovyklon ir nebepaklius. Tai tau... Švilpt. 
Kelkite, vyrai! praustis. Pasirodo, mes dar Kaune. 
Išvažiavę nebuvom niekur. Šiaip sau, tur būt, dėl pra
mogos, mus vežiojo po Kauno gelež. stotį ir gal dar 
kur nors.

Vakare „ūkio ministeris“ buvo išdavęs skiltims 
bekono liekanų, duonos ir dar ko-ne-ko. „UžtehJt, 
sako, iki stovyklos vietos. Daugiau nieko neduosiu. 
Gerti skįstais dalykais patys pasirūpinkite“. Ačiū ir 
už tą. Taigi visą kelionę (apie 26 vai.) ir graužėm be-

Stovyklos idilija.

kono liekanas (jos dar neišvežtos kur nors Anglijos 
skautams).

Atvyko mus išleisti vyr. sktn. pulk. Š a r a u s- 
k a s, kai kurių skautų tėvai, giminės, pažįstami. Keli 
žodžiai, širdingi žvilgsniai ir 7 vai. 35 min. traukinys 
mus išvežė į tolimą kraštą.

Važiuodami susitvarkėm visus daiktus, užkaria
vome geresnes pozicijas sėdėti. Ir visokias minas su
darę važiuojam.

Visgi psk. Čepas mūsų pasigailėjo. Šiaulių sto
tyje per 5 min. liepė pavalgyti trijų patiekalų pietus. 
Tą įsakymą visai noriai ir laiku išpildėm. Šiaulių tun
tininkas sk. K. U b e i k a atvilko kelias dėžes sal
dainių. „Rūtos“ fabrikas pagamino mūsų kelionei ir 
vaišėms. Bravo „Rūta“! Tinkamai reagavom.

Joniškis. Pabūvam ir vėl važiuojam, Latvijos sie
na. Meitenė. Kiti išlipam, vaikštom. Tūlas uniformuo
tas Latvių gelež. tarnautojas mus nė iš šio, nė iš to 
pavadina „leišiais“ (latvių pajuokos žodis lietuviams). 
Nesupratom. Tik gaila, kad mums buvo sarmata už 
tą inteligentišką brolių tautos tarnautoją, kuris tikrai 
disonautiškai elgės, priešingai mūsų ir latvių skautų 
geriems širdingiems santykiams. Tiek to. Pasveikinti. 
Važiuojam. Jelgava. Po pietų apie 3 — 4 vai. ir Ryga. 
Perone mūsų laukia skautiška uniforma apsirengęs 
p. pulk. Pone, ir vienas Rygos lietuvių skautas. P. 
Pone vadovausiąs latvių skautams Estijoje. Susipaži
no vadai. Pasikalba. Išsirūpinus leidimą, persikeliam 
į kitą vagoną. Už 3 vai. važiuosime toliau. Skubam 
apžiūrėti Rygos. (B. d.). Z e v a s.
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o. z.

Mondis.
Ant aukštos kalvos stovėjo hercogo 

Edmundo pilis. Ją supo stora mūro siena 
ir gilus griovys. Sunkūs vartai būdavo 
atidaryti tik dieną; nakčiai jie girgždėda
mi užsidarydavo ir pakeliamasis tiltas pa- 
sikeldavo, kad niekas negalėtų prasi
skverbti pilin. Pilyje buvo daug bokštų, 
daug salių ir laiptų; joje buvo lengva pa
klysti.

Hercogas Edmundas buvo labai tur
tingas ir garsus; ėjo gandai, kad jo pilies 
požemiuose buvo daug salių, pilnutėlių 
aukso ir brangiųjų akmenų. Jis buvo la
bai geras ir dosnus. Pavaldiniai jį labai 
mylėjo.

Buvo graži pavasario naktis. Pilis 
spindėjo ugnių ugnelėmis. Didžiulis tam
sus parkas buvo papuoštas margais žibu
rėliais. Vartai buvo plačiai atidaryti.

Šią dieną buvo švenčiama hercogo 
Edmundo sūnaus — įpėdinio hercogo gi
mimas. Buvo didi diena! Dvid"' 
hercogas svajojo turėti sūnų, bet vis gim
davo dukters, o sūnaus nebuvo. Ir tik dvi
dešimtuose jo sutuoktuvių metuose gimė 
seniai lauktas sūnus ir įpėdinis.

Štai kodėl aidėjo muzika, šoko links
mos poros, o laimingas hercogas juokėsi 
ir linksminosi daugiau visų! Visi džiūgavo 
kartu su hercogu Edmundu ir džiaugėsi 
kad jo brolis hercogas Raimundas nebe
bus hercogo sosto įpėdinis.

Niūrus tapo hercogas Raimundas: vi
sos jo viltys apie valdžią ir turtą žuvo.

Mažasis Edmundas tapo visos pilies 
džiaugsmu bei dievaičiu; jis buvo toks 
meilus ir gražus!

Kartą hercogas ir hercogienė išvažia
vo į kaimyninę pilį didelėn šventėn. Ma
žasis Edmundas buvo paliktas mamaičių, 
auklių bei tarnų globai.

Naktį, kada visa pilis miegojo, į ma
žojo hercogo auksinį miegamąjį kambarį 
įslinko šešėlis, pagriebė kūdikį ir tylu
tėliai pranyko begalinių rūmų tamsumoje.

Koks buvo didis tarnų išgąstis, kada 
ryto metą jie rado tuščią mažojo herco
go lovą.

Tuo metu hercogas ir hercogienė bu
vo kelyje iš šventės namo. Jie tiek daug 
linksminosi, tiek buvo patenkinti me
džiokle, baliumi ir vaišėmis, kad visą ke
lią linksmai juokėsi. Jie nejautė, kas lau
kė jų pilyje.

Sunku aprašyti vargšų tėvų raudas, 
nusiminimą ir sielvartą.

Hercogas išsiuntė į visus žemės kraš
tus pasiuntinius, žadėjo jiems daug auk
so, jei jie suras mažąjį Edmundą. Daug 
dienų jie jojo, visur išieškojo — miškuose 
ir kalnuose, kaimuose ir miestuose. Bet, 
nesuradę Edmundo, vieni grįžo i pilį.

Paskutinysis grįžo kurjeris Eduardas. 
Ilgai ir bergždžiai jis ieškojo hercogo sū
naus. Nuliūdęs jojo į pilį. Pavargęs pa
kelėje jis sustojo smuklėje. Nelinksmos 
mintys supo jo galvą.

Staiga pro jį prabėgo mažas berniu
kas. Eduardas nepatikėjo savo akims: tas 
berniukas buvo hercogas Edmundas.

Nesitverdamas džiaugsmu, jis puolė 
prie berniuko, pakėlė jį ir pradėjo bu
čiuoti. Berniukas garsiai pravirko. Į jo 
riksmą atbėgo neturtinga pikta moteris 
ir jį norėjo atimti berniuką.

— Kaip tu drįsti liesti mano sūnų? — 
šaukė ji.

— Sūnų? Bet jis yra hercogas Ed
mundas, tu jį pavogei!

Išgirdę trukšmą, subėgo kaimynai, ku
rie patvirtino, kad berniukas tikrai yra 
tos moteriškės sūnus, bet visai ne her
cogas. Sunku buvo tikėti: panašumas bu
vo nepaprastas.

Staiga baisi mintis švystelėjo Eduardo 
galvoje. Jis kažką tyliai pasakė moteriš
kei, davė jai krūvą pinigų, skubiai užsė
do ant žirgo ir, pagriebęs kūdikį, nujojo.

Hercogo džiaugsmas buvo beribis. Jis 
suruošė negirdėtos prabangos pokylį, ku
rio didvyriu buvo kurjeris Eduardas. Šis 
pasakojo šimtąjį kartą, kaip jis užpuolė 
plėšikus ir, statydamas savo gyvybę pa- 
vojun, išgelbėjo mažąjį hercogą.

Daug aukso gavo Eduardas, be to, dar 
— garbingiausias pareigas pilyje.

Tamsią naktį žmogus su juodu apsiau
stu tyliai žingsniavo per mišką. Kada jis 
pasiekė patį miško tankumyną, jis su
švilpė. Jam priešais išbėgo tamsi būty
bė. Žmogus su apsiaustu perdavė jam ry
šulėlį ir numetė pilną maišą pinigų.

— Tuojau pat išeik iš šių vietų ir nie
kuomet nebesugrįžk. — Ir netaręs dau
giau nė žodžio, jis susisupo į savo ap
siaustą ir nužygiavo greitais žingsniais.

Žmogus, gavęs ryšulėlį ir pinigus, taip 
pat nubėgo ir greit išėjo į aikštę, kurioje 
prie laužo sėdėjo žmonės.

— Tuojau išnykstam! — sušuko jis ir 
perdavė ryšulėlį senai moteriškei.

— Štai tąu dovanėlė, sene! — tarė
Moteris išvyniojo ryšulėlį ir suriko: 

gražus kūdikėlis, susirangęs į kamuolėlį, 
saldžiai miegojo. Ant jo kaklo kabojo 
auksinis medalijonas, ant kurio buvo pa
rašyta Edmundas, o jo viduje buvo 
gražios moters paveikslas.

Taip pateko mažasis hercogas pas val
katas artistus.

Augo jis gražutis, linksmutis ir labai 
gabus berniukas.

Išmoko šokti ir dainuoti. Atlikdavo jis 
tą taip gerai, kad publika iš džiaugsmo 
šaukdavo: „Mondi, valio Mondi!" — ir 
dosniai duodavo pinigų.

Paaugęs Mondis tapo geriausiu daini
ninku ir šokiku. Toli pasklido apie jį gar
sas: per miestus ir kaimus, per pilis ir 
hercogijas.

Kartą pašaukė juos į tolimą pilį. Ilgai 
jie ėjo. Linksma buvo Mondžiui — diena 
buvo tokia graži, gyvenimas toks puikus. 
Be baimės ir ramus jis įžengė į pilį: ne 
pirmą kartą dainavo jis hercogams ir her
cogienėms. Mondis užtraukė dainą. Dar 
niekuomet jo balsas taip žaviai neskam
bėjo. Linksma jam buvo dainuoti.

Jis dainavo apie miškus ir laukus, 
apie gražiąsias mergeles tolimuose kraš

tuose, apie mėlynąsias jūras, apie karus 
ir mūšius, apie narsius riterius, aukojan
čius savo gyvybę už gimtąją šalį. Pabai
gus Mondžiui savo dainą, hercogienė pa
sišaukė jį arčiau prie savęs ir ėmė klau
sinėti — iš kur jis kilęs, kas jo tėvai, ar 
tikrai jis esąs paprastas dainininkas,— 
tas netikėtina, juk jis toks puikus!

Tada užtraukė Mondis savo mėgsta
miausią dainą apie tai, kaip jis gyveno 
aukštoje pilyje, jo tėvas buvo didis her
cogas, o motina puikioji hercogienė, kaip 
kartą naktį piktas žmogus su juodu ap
siaustu pavogė jį ir nunešė į mišką pas 
klajoklius dainininkus. Ir tapo mažasis 
hercogas vargšu dainininku. Nors jis nu
stojo savo tėvo ir motinos, tačiau jis bu
vo laimingas, nes jo motina tapo laukai ir 
žolės, ir gėlės, ir malonioji saulelė, ir 
upelaitis.

Pravirko senoji hercogienė ir liūdnai 
tarė:

— Kas gali žinoti, gal būt, tavo mo
tina ir dabar tebeverkia tavęs, kaip aš 
verkiau, kol nesuradau savo sūnaus.

Mažas džiaugsmas buvo hercogienei iš 
atrasto sūnaus: jis buvo žiaurus ir piktas, 
bailus ir gobšus, jis visai nebuvo pana
šus į tėvą ir senolius. Kiek labai žmonės 
gerbė ir mylėjo jo tėvą ir senolius, tiek 
pat neapkentė dabar jo.

Kad nuraminus nuliūdusią hercogienę, 
Mondis uždainavo jai linksmą baladę, bet 
staiga nutraukė ją pusiaužodyje: į salę, 
ginklus žvangindamas, įbėgo gražus jau
nuolis, hercogo rūbais apsirėdęs. Mondis 
sušuko — hercogas stebėtinai buvo pa
našus į jį.

Nematydamas nieko, tik hercogienę, 
hercogas sušuko:

— Mes nugalėti, reikia bėgti, kariuo
menė nenori klausyti manęs. Priešas puo
la — reikia bėgti.

— Bėgti? — rūsčiai sušuko hercogie
nė. — Ne, tu privalai ginti pilį iki pasku
tinio kraujo lašo. Dar niekuomet mūsų 
giminės hercogai nebuvo nugalėti ir ne
bėgo iš mūšio lauko!

— Ne, — atkirto hercogas, — aš ne
noriu statyti pavojun savo gyvybės, aš 
nenoriu mirti, aš bėgu, aš imu auksą ir 
bėgu.

— Eik, bet atsimink, kad tu daugiau 
man ne sūnus. Aš gėdinuos tavimi.

Kas daryti? Kaip išgelbėti savi žmo
nės nuo priešo? Staiga hercogienės žvilg
snis pastebėjo Mondį, ir jos galvoje kilo 
netikėta mintis...

— Mondi, aš žinau, tu gali išgelbėti 
pilį, kurią taip garbingai valdė mūsų gi
minės hercogai. Tu išgelbėsi, tu turi gra
žią sielą ir toki drąsų veidą. Be to, tavo 
panašumas su hercogu stebėtinas. Apsi- 
rėdyk jo rūbais, važiuok pas kariuome
nę; aš žinau, tu surasi reikalingų žodžių, 
grąžinti jų pasitikėjimą. Tu drąsus. At
sidėkodama...

— Man nereikia jokio atlyginimo, Her
cogiene, tavo pasitikėjimas ir gerumas — 
man geriausia padėka.

Mondį apvilko hercogo rūbais. Jis nu
jojo ant žirgo pas kariuomenę. Kada pui
kai pamatė atjojantį hercogą, jie garsiai 
pradėjo šaukti:

— Išdavike! Išdavike! Tu pražudei 
mus, tu sugriovei mūsų gyvenimą.

Kariuomenė, priešo vejama, bėgo pa
krikusi. Mondis suprato padėties sunku
mą... Tačiau jis privalėjo išgelbėti her
cogienę, neapvilti jos pasitikėjimo...

— Išdavike, išgama! — šaukė iš visų 
šalių. Staiga pasigirdo įstabus balsas, ku
ris privertė nutilti visus šaukiančiuosius.

— Mano mieli dtaugai! Aš buvau žiau
rus, piktas, beširdis, aš pražudžiau jus. 
Bet yra išsigelbėjimas: paklausykit ma
nęs, susijunkim ir nuvykim priešą, išgel-
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ShaifytūiiĮ tribūna.
Laikas surinkti Lietuvos skautų 
istorinę medžiagą ir įsteigti mu- 

zėjų.
Artinasi Lietuvos skautų penkio

likos metų sukaktuvės. Organiza
ciniam gyvenime 15-ka metų, tai 
jau nemažas laikas. Per tą laiką 
daug kas keitėsi, reformavosi, to
bulinosi. Ir ženklai, ir uniforma, 
ir pats darbas.

Šiandien jau sunku rasti pirmų
jų skautų ženklų ir uniformos pa
vyzdžių. Baigia nykti eidamos iš 
rankų į rankas draugovių bylos, 
fotografijos ir kit.

Visu tuo, reikia kuo skubiausia 
susirūpinti, kad neleidus visai iš
nykti. Tai labai brangi mūsų skau
tams medžiaga.

Sukaktuvių proga, reikėtų tą 
visą medžiagą surinkti ir pagamin
ti pavyzdžius tų dalykų, kurie 
šiandien jau yra žuvę, bet juos dar 
dauguma atsimena. Surinkti visas 
bylas ir pirmuosius susirašinėjimus- 
visą skautišką spaudą ir t, t.

bėkim savo šalį. Aš pasižadu jums būti 
geras ir dosnus, koks buvo mano tėvas. 
Jūs būsite taip pat laimingi, kaip prie jo. 
Vardan savo mirusio tėvo, maldauju jūsų 
— atleiskit man. Aš pažadu j tuns laimę 
ir ramybę.

— Matyt’ Dievas atmainė jo piktą 
širdį, — pasakė kažkas, — tai stebuklas, 
tikras stebuklas!

— Einam, einam, išgelbėsim mūsų gim
tąją žemę. *

• *f ‘

Pilis buvo papuošta vėliavomis, vartai 
plačiai atidaryti. Prie vartų buvo susi
rinkę kaimyninių sodybų gyventojai. Ka
riuomenės priešaky ant balto žirgo jojo 
jaunasis hercogas. Džiaugsmingi šūkiai ir 
gėlės sutiko juos.

— Dar niekuomet jis nebuvo toks gra
žus! — kalbėjo moters.

Hercogienė laukė jo pilies aukštojoje 
salėje, išpuoštoje šią džiaugsmo dėl prie
šo pergalės dieną.

Ji meiliai apkabino jaunuolį:
— Kaip galiu aš tau atsidėkoti? Tu 

mūsų išgelbėtojas, tu buvai narsus, tu 
drąsiai kovojai!

— Hercogiene, tavo džiaugsmas — 
man padėka, — linksmai sušuko Mondis.

— Oi, mano Dieve, tu sužeistas, ant 
tavo krūtinės sukrekėjęs kraujas... — ir 
ji skubiai pradėjo tvarstyti jo žaizdą. Tai 
buvo maža žaizdelė, tačiau ne dėl jos 
hercogienė suriko: ant Mondžio kaklo 
kabėjo medalijonas su hercogų vainiku ir 
jo vardu. Ir kada ji drebančiomis ranko
mis atidarė medalijoną, ji'pamatė mažą 
fotografiją — savo atvaizdą.

— Kas čia?
— Čia yra vienintelė mano motinos 

atmintis. Čia jos atvaizdas.
— Pašaukit Eduardą, — įsakė herco

gienė: — pašaukit hercogą!
Hercogas visas tas dienas sėdėjo savo 

kambariuose, nenorėdamas nieko matyti. 
Atėjo senas Eduardas,

— Pasakyk man visą teisybę. Paaiš
kink, kodėl medalijonas su mano atvaiz
du yra ant dainininko kaklo? Ar tu ma

Geriausia būtų tą atlikti tuntais. 
Tuntai galėtų paskirti po porą 
žmonių, kurie rūpintųsi specialiai 
tunto istorinės medžiagos surinki
mu.

Pats m u z ė j u s turėtų būti 
centre, Vyr. štabo žinioje. Mano 
įsitikinimu, geriausia jam patalpa 
būtų Vytauto Didž. pavilijonas Že
mės Ūkio Parodos aikštėj. Kiek
vienas tuntas jame turėtų savo sky
relį, kuriuo rūpintųsi vienas iš to 
tunto, gyvenąs Kaune, skautinin
kas,

Darbo daug, laiko, — jei norėtu
me tautinės stovyklos proga atida
ryti, — nekas.

Žinoma, visą statutą ir numatys 
būdus, tas kam tas priklauso.

Man tik rūpėjo, iškelti tą klau
simą, kuris mūsų skautams yra la
bai aktualus, bet kaž kodėl iki 
šiol vis dar nepradedamas tvar
kyti.

Kuo greičiau tą dalyką sutvar
kysim, tuo bus geriau, ir tuo leng
viau bus mūsų istorininkams para
šyti pirmąją Lietuvos skautų isto
riją, Sktn. V. Kviklys.

tai jo panašumą su hercogu? Teisybės, 
reikalauju teisybės!

Visą teisybę papasakojo senasis Edu
ardas, maldaudamas atleisti jam.

— Štai mano tikrasis sūnus, vertas va
dintis hercogu, — ir pravirkus hercogie
nė apkabino jį.

— Atleisk Eduardui, — pasakė Mon
dis, — šiandien yra didelio džiaugsmo 
diena.

Garsūs šauksmai: „Tegyvuoja herco
gienė!“ aidėjo iš apačios: ten šaukė ka
riai ir gyventojai, džiaugdamiesi pergale.

Su laiminga šypsena išėjo hercogienė, 
paėmusi už rankos jaunąjį hercogą, savo 
tikrąjį sūnų.

— Šiandien didžiausio džiaugsmo die
na. Aš suradau savo sūnų. Dainininkas 
Mondis, kuris taip stebėtinai jums dai
nuodavo, ir yra mano tikrasis pavogtas 
ir dabar surastas sūnus. Ir jis išgelbėjo 
mūsų žemę ir pilį nuo priešo — ir tik jis 
suteiks mums laimės ir ramybės! Pasi
baigė mūsų kančių dienos.

— Valio hercogas Edmundas — daini
ninkas Mondis! — šaukė žemai.

Skautų papročiai.
Patarlė sako: kaip jaunas paprasi, taip 

senas rasi.
Papratimas, priežodis sako, — yra 

antras prigimimas. Neabejotina, skautai, 
pasirinkę taip gražius obalsius ir vieną 
geriausių auklėjimo formų, negali pa
miršti papročių, kurie turi didelę reikš
mę. Todėl iš skautų reikalaujama, kad 
skautas turi prisilaikyti: įstatų, skautų 
papročių ir įžodžių.

Tad matydami, kad vertinama papro
čiai, juos kiek plačiau panagrinėsime.

Įsivaizduokime sau kilnų žmogų su 
tvirta valia, bet jei jis nuotaikai esant 
elgiasi tvarkingai, mandagiai, o šiaip, ka
da jam nuotaika blogesnė, tai jis visai 
netinkamai elgiasi. Aišku, kad gerasis pa
sielgimas jam nevirs papročiu, nes pa
protys susidaro dažnai kartojant kurį 
darbą ar veiksmą. Tasai žmogus gali kar
tais, dažnai elgdamasis blogai, susida
ryti blogų papročių, ir tuo liktų blogu 
žmogumi, nors gal buvo kilnių norų.

Žmogus turi palinkimą ką nors veikti, 
ypačiai tas palinkimas mums jauniems la
bai stiprus.

Dėl to taip darosi, kad jaunas žmo
gus yra linkęs veikti — priešintis pa 
prastai tvarkai, kuri duotų kuo daugiau
sia laisvės. Per tai mes jaunystėje jau 
įgauname įvairiausių įpročių.

Mūsų skautiškų papročių yra daug 
Prisiminę įstatus rastume kiekviename 
įvairių įvairiausių. Čia panagrinėsim tik 
tuos, kurie yra svarbesni.

Mums, skautams-ėms, kaip moksle! 
viams, svarbiausia įgyti papročių, kurie 
palengvintų mūsų mokslo darbą ir duotų 
progos kuo daugiausia išsilavinti. To pa
siekti galime vienu svarbiu papročiu, 
vartojamu viso pasaulio skautų: tai 
ankstyvas kelintasis.

Rytas yra patogiausias ir gražiausias 
laikas proto darbui. Tada protas yra at
silsėjęs ir daug daugiau gali padarvti.

Vienas didis rašytojas pasakė: jei ry
tą pradedam lovoje judėti, tai ženklas, 
kad jau metas kelti. Mes tą paprotį 
įgyvendinkim ir patirsime begalinę nau
dą. Atsiekti galima taip: kas rytą vos 
pabudus tuoj šokti iš lovos ir tikrinu, kad 
mėnesiui praėjus mums tas bus visai 
lengva, o po kokių trijų mėnesių mes 
kitaip pasielgti ir negalėsime.

Antras paprotys mums turėtų būti — 
darbštumas. Nes tinginystė, visi sako, — 
visu blogybių motina.

Žmogus tingėdamas prisigalvoja viso
kių blogybių, o kas yra žmogaus minty
se, tas visumet pareina į jo darbus

Žmogus dirbdamas savo mintis varto
ja geram: jos svarsto, kaip darbą geriau 
atlikti, pabaigęs darbą jaučiasi patenkin
tas, linksmas.

Trečias dar svarbus paprotys — man
dagumas.

Mandagus žmogus visur turi didžiau
sio pasisekimo. Visi jį gerbia, nes mato jį 
kaip išsilavinusį žmogų. Kitu kuo nors 
mes savo išsilavinimą ir negalime beveik 
parodyti. Mandagumo mums daugiausiai 
trokšta mokytojai ir mes, kaipo skautės- 
ai, turime stengtis kuo daugiausia jo 
i gauti: bus džiaugsmo mokytojams tėve
liams ir mums kartu didžiausios naudos.

Tat į darbą su skautų šūkiu: Budėk!
Paskilt. St. Čekavičiūtė.

Naktį, kaip ir mažojo hercogo gimimo 
dieną, buvo puikus balius, skambėjo mu
zika. Mondis, stovėdamas prie lango ir 
gėrėdamasis margais žiburėliais parke, 
dainavo linksmą dainą apie laukus ir miš
kus ir apie gražųji gyvenimą.

Vertė V. Kastanauskas.
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Skautystė nėra sudėtingas ir sunkus mokslas: 
tai greičiau kaip ir nuotaikos pilnas žaidimas, jei ją 
kaip reikiant suprasi. Tuo pat laiku ji turi ir auklė
jančios reikšmės ir ji (kaip ir gailestingumas) patar
nauja ir tam, kas duoda, ir tam, kas gauna.

„Skautystės“ terminas duotas sistemai, kur su 
žaidimų pagalba stengiamasi formuoti berniukus ir 
mergaites, teikiant jiems pilietinio auklėjimo, papil
dančio mokyklinę sistemą.

Mergaitės yra svarbieji žmonės, nes kada tau
tos motinos yra geros pilietės ir būdo moterys, jos 
pasirūpins, kad ir jų vaikams netrūktų gerų ypaty
bių. Šiuo momentu abi lytys reikalauja kaip tik tos 
formacijos, kurios joms duoda ,.skautų“ ir „skaučių“ 
judėjimas. Principai yra tie patys pas vienus ir ki
tas, tik smulkmenos tesiskiria.

Medžiaga, su kuria turime dirbti.

Šios dienos plėšikai — tautos ir individai — 
kaip ir mano SELBST ŪBER ALLES. Šalin visi ir 
aš į viršų.

Didžiojo karo konvulsijos atvėrė akis į daug 
keistu dalykų. Prieš karą tik nedaug iš mūsų teži
nojo, kaip plonas yra liako sluoksnis, po kuriuo mūsų 
civilizacija paslepia gyvuliškus instinktus. Savo 
aukšta kultūra giriančius! brutalume, beprotiš
koje bolševizmo orgijoje, tame visiškame krikščioniš
kos pagarbos kitam paneigime, kurį rodė žmonės, 
tenkindami savo aukso ir galybės troškulį, žodžiu — 
tame visuotiniame savo aš tenkinime, negalime ne
pastebėti — ir todėl galima tiesiog sielvartauti — 
valdančios žmonių veiksmus religijos nusmukimo, 
taip pat ir veiksmus kontroliuojančio auklėjimo ban
kroto.

Laimei, yra ir kita šio paveikslo pusė: labai pa
drąsino pamačius pasišventimo dvasia, nežmoniška 
atkaklumą ir drąsą mirties akivaizdoje, kuo pasižy
mėjo daugybės viso pasaulio vyrų. Atsidūrę prieš 
šiuos gerus ir blogus faktus, turime bloga atsverti 
geru.

Bažnyčia ir auklėjimas.

Esame išnagrinėję, kuriuose dalykuose savo 
krašte esame moraliai, materialiai ar fiziškai atsilikę 
ir kuo galėtumėm, turėdami noro, pataisyti savo tau
tines ydas. Ar pasinaudosime karo pamokomis? Ar 
mūsų auklėjimas ir tikvba sugebės pasipriešinti šių 
dienų blogybėms? Tai klausimas. Naujos taisyklės 
pakeičia senus pamokų tvarkaraščius, tačiau nauji 
dalykai senu pagrindu yra dažnai nereikalingi vais
tai: mums reikia giliai kasti blogoms šaknims išrauti 
ir sveikam derliui išauginti.

*) Šis /? Raden-Powrll’io straipsnis atspausdintas iš jo 
knygos Skautų Vadas, kurios vertimą lietuvių kalba neuižilgo 
išleis „Skautų Aido“ redakciia. Knyga pedagogams, tėvams ir 
visuomenės auklętojams yra labai aktuali, „S. A.“ red.

Argi nereikia, kad mūsų Bažnyčios, mūsų vals
tybės ir mokyklų vadovybės įsižiūrėtų ir įvertintų 
padėtį ir suprastų praktiškus šios dienos reikalavi
mus? Argi nerasime su moderniška laisvės mintimi 
sutinkančio vaisto — tikrojo auklėjimo, kuris ugdo 
šį gyvą pažangos norą, kurį neša savyje kiekvienas 
individas, užuot iš šalies primetus sausą mokymą.

Skautystė.

Mums, kurie esame susirišę su skautų judėjimu, 
yra malonu konstatuoti, kad karo pamokos neverčia 
mus įnešti didesnių pakeitimų į mūsų tikslus ir me
todus, Su pasitenkinimu matome, kad ne tik Didžioje 
Britanijoje, bet ir daugumoje kitų civilizuotų valsty
bių auklėtojai, taip pat ir kiti žmonės, laiko mūsų 
sistemą praktiškai galinčią pagydyti bent kai kurias 
mus spaudžiančias blogybes.

Taigi, pasistenkime praplėsti mūsų veikimą ir 
sugebėti duoti tai, ko iš mūsų laukia.

Vyras — vaikas.

Pirmiausia, padrąsinti tiems, kurie nori tapti 
skautų instruktoriais, aš pažymėsiu, kad esu visai 
priešingas nuomonei, esą, geram skautų vadui reikia 
žinoti viską.

Ne, ne, pakanka, jei instruktorius yra vyras — 
vaikas. Tuo aš suprantu:

1) Jis pats turi turėti berniuko sielą. Reikia, 
kad jis sugebėtų save pastatyti į vietą tų, kuriais 
rūpinasi.

2) Jis turi suprasti įvairių berniuko amžių psi
chologiją.

3) Jam reikia labiau rūpintis kiekvienu savo ber
niukų atskirai, negu visais.

4) Reikia, norint pasiekti geresnių rezultatų, pa
skiruose berniukuose ugdyti kolektyvo jausmą.

Tokie yra pagrindiniai principai, kuriais 'laikosi 
skautų ir skaučių auklėjimas.

Grįžtu prie pirmojo punkto: instruktoriui nerei
kia būti nei mokyklos mokytoju, nei karininku, nei 
kunigu, nei pamokslininku. Viskas, kas iš jb reika
laujama — mėgti gyventi gryname ore, atjausti savo 
berniukų siekimus, rasti žmonių, kurie galėtų ber
niukus, pagal jų pačių norus, pamokyti ar bokso, ar 
istorijos, ar muzikos ir mechanikos.

Reikia, kad skautų vadas užimtų vyresnio bro
lio vietą, kad žiūrėtų į dalykus pačių berniukų aki
mis. kad juos vestų, jiems vadovautų, suteiktų jiems 
pasiryžimo eiti gera kryptimi. Štai viskas.

Skautai, tai nuotaikos pilna brolija, kur nuotai
ka juo geresnė, juo didesnis dalykas, atliktas kitų 
gerovei kovoje su egoizmu. Mano vilkiukų, skautų, 
skaučių ir skautų vyčių knygos, kurios apima įvai
rius jaunuolio gyvenimo laikotarpius, duoda atsaky
mą į antrą reikalavimą.
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Trečias dalykas, tai paties instruktoriaus užda
vinys — ir tai įdomiausias uždavinių — kiekviename 
berniuke rasti tai, kas jame yra, ir visa tai iškelti, 
paskui imtis to, kas yra gero, ir tai ugdyti. Net ir 
blogiausio būdo berniukyje yra 5°/o gero.

Svarbu tuos 5% rasti ir juos išvystyti iki 80 arba 
90%. Tai ir yra auklėjimas, bet ne mokymas. 
Detales rasite mano knygose, skirtose skautams 
ir skautėms.

Ketvirta ,,skautiškame“ auklėjime skilčių ir 
draugovių sistema duoda auklėjimui kolektyvinių žy
mių ir leidžia taikyti praktikoje visa tai, kas yra ber
niukui įskiepyta. Skilčių sistema, jos metodas ir pri
valumai, yra aprašyti atskirose knygutėse. Kadangi 
ši sistema yra pasisekimo raktas, skautų vadas su ja 
turi iš pagrindų susipažinti.

Tikyba.

Tas, kas tik paviršutiniškai yra skaitęs mano 
knygą skautams, gal pasigailėjo, kad tikybai ten yra 
paskirta per maža vietos. Bet kiekvienam, kas mė
gina įgyvendinti knygos turinį, paaiškėja, kad tikyba 
yra knygos pagrindas. Tai nėra vienos kokios Baž
nyčios ar sektos tikyba, bet tai toji dvasia, kuri ne
pastebimai suima jauną berniuką ir jam duoda krikš
čionybės kasdieniniam gyvenimui, bet ne vien sek
madienių tikybos.

Neseniai vienas autorius pasakė, „Kodėl Bažny
čios nesidomi tokia priemone, kaip skautystė?“

Bet dabar jos jau yra ja pasinaudojusios.

Kuo nėra skautystė.

Pirmų skautystės įsikūrimo dienų patyrimas pa
rodė, kad yra daug pavojų, nukrypti nuo tikro kelio, 
kurių reikia saugotis. . .

Štai kuo nėra skautystė:
Tai nėra labdarybės įstaiga, kurią veda aukštų

jų luomų žmonės neturtingiems vaikams.
' Tai nėra mokykla, turinti nustatytą mokslo ir 

egzaminų programas.
Tai nėra kareivių ir karininkų dalis, kuri su ri

kiuotės pagalba nori suteikti vaikams vyriškumo.
Tai nėra mažųjų pasiuntinių — patarnautojų 

publikos patogumui įstaiga.
Tai nėra paroda, kur išviršiniai rezultatai yra 

pasiekiami ženklų ir medalių dalinimo dėka.
Viskas tai yra išorė, tuo tarpu „skautiškasis“ 

auklėjimas yra visas viduje.

Kas yra skautystė.

Tai žaidimas, kur vyresnieji broliai ir sesers turi 
progos apsupti už save jaunesnius sveika aplinka, 
juos paraginti sveikam veikimui ir padėti išugdyti jų 
pilietiškumą.

Didžiausias skautystės patraukimas, tai gamtos 
kultas ir gyvenimas atvirame ore. Skautystė rūpinasi 
atskirais individais, bet ne minia. Ji ugdo tiek inte
lektualinius, tiek fizinius ir moralinius privalumus.

Tokius tikslus statė skautystė savo gyvenimo 
pradžioje. Praktika parodė, kad skautystė, jei ji 
tinkamai vartojama, savo tikslus pasiekia.

Galimumai.

Taip automatiškai po visą pasaulį paplitęs skau
tų ir skaučių judėjimas mato prieš save šiuos gali
mumus:

a) Individą padaryti aktyviu ir laimingu piliečiu,
b) priversti individą dirbti bendrai gerovei,
c) broliškumu sustiprinti visuomenės savitarpio 

ryšius,
d) su to pat broliškumo pagalba sukelti gerų 

tarptautinių norų, o tai būtų vienas žingsnis pirmyn 
į amžinąją taiką.

Tautinės ydos.

Mes norime apsaugoti ateinančias kartas nuo 
kai kurių ydų, kurios pasireiškia dabartinėje. Pride
damoje lentelėje yra jų sąrašas ir būdai, kuriais ga
lima su jomis kovoti.

Tokios yra ydos ir jų vaistai, kurie yra už mo
kyklų ribų ir kuriais mes stengiamės susirūpinti 
skautų organizacijoje.

Šio veikalo tikslas ir yra, kiek galima greičiau, 
padėti skautų instruktoriui susipažinti su musų 
vaistais.
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Naujoji skautiška respublika.
Stovykloje skautas per porą savaičių 

išmoksta praktiškai visa, ko per ištisus 
metus teoretiškai mokinosi.

Kauno tuntas š. m. birž. 22 — liep. 
1 d. suruošė grandiozinę stovyklę prie 
Karmėlavos, Pilainių miške. Tarp žalių 
pušų ir eglių išdygo nauja respublika su 
savo teritorija, tauta ir valdžia. Visa 
respublika su 170 gyventojų (skautų) su
skirstyta į 7 draugoves, todėl gaunamas 
gražiausias vaizdas apskričių, „miestų" 
ir „miestelių". Prie puikios alėjos stovi 
du didžiuliai namai (palapinės), kuriuose 
gyvena šios respublikos vadai. Viduryje, 
puikiame pušų parke, išdidžiai plevėsuoja 
trispalvė vėliava. Čia vėl palapinių 
miestely, puikiame jaunų pušų daržely, 
stovi didžiulis kryžius papuoštas ąžuolo 
lapų vainiku, šalia jo plevėsuoja žalia 
skautų vėliava. Kaip gražu ir simbo
liška. Ten, žiūrėk, įvairių stilių name
liai, aplink juos garžiai sutvarkyti kliom- 
bai su žaliuojančiomis gėlėmis. Kitur vėl 
padaryta didžiulė pilis, o jos viduryje 
plevėsuoja skautiška vėliava. Visoje 
respublikoje pavyzdinga tvarka ir susi- 
klausimas.

Dienos darbas pradedamas vėliavos 
pakėlimu 8 vai. ryto. Skautai keliasi 
6,30 vai., prausiasi Nery, gimnastikuoja- 
si, paskui bendra draugovės malda ir 
pusryčiai. Vėliavą pakėlus, skautai at
lieka įvairius užsiėmimus skiltyse ir drau
govėse, mokosi signalizuotės, mazgų, to
pografijos, daro nuotraukas, bendrus la
vinančius žaidimus ir t. t. Šeštadienių 
vakarais skautai mokosi giedoti bažny

tinių giesmių. Šventadieniais visi mūsų 
gyventojai traukia į Lapių ar Karmėla
vos bažnyčią, kur pamaldose skamba jų 
puikiai giedamos giesmės. Draugovėse 

kasdien vakarais deginami laužai, kai 
kurios draugovės daro kolektyvinius lau
žus. Šventadieniais suliepsnoja didžiu
liai bendri stovyklos laužai, į kuriuos 
atsilanko daug svečių, jų tarpe matosi 
p, Merkys, Lapių klebonas ir kt. Per ža
lią šilą, puikiomis Neries pakrantėmis, 
skamba gražios dainos ir malonus juokas. 
Visą laiką gyvenimas virte verda.

Tik štai netikėtai atlekia liūdna ži
nia, mirė Didysis Tautos dainius poetas 
Maironis—Mačiulis. Tuoj sujuda stovyk
la, gedulo ženklan suplevėsuoja vėliavos 
ir nusileidžia iki pusei stiebo. Vakare 
neskamba tos linksmos dainos, bet prie 
liepsnojančio laužo girdis kalbos apie di
džius Tautos Pranašo darbus.

Jau bėga paskutinės dienos, svečiai 
būriais lankosi mūsų respublikoje, nes jie 
irgi nori pamatyti tikrąjį skautų gyveni
mą. Bet štai ir vėl „ekstra telegrama". 
Šiandien atvažiuoja mūsų Šefas p. Resp. 
Prezidentas. Nesuspėjom apsidairyti ir 
svečiai mūsų stovykloje. Kartu su jais 
nuleidžiam vėliavas, vėliau svečiai apžiū
ri mūsų respubliką, susipažįsta su mūsų 
gyventojais ir jų darbais. Prie liepsno
jančio laužo J, E. Respublikos Preziden
tas gražiai apibūdina mūsų Didžiojo Dai
niaus darbus ir kviečia visus eiti jo pa
rodytuoju keliu. Išleidus svečius dar 
ilgai liepsnoja laužas ir skamba malonios 
dainos.

Jau ir paskutinė dienelė. Nė nepasi- 
jutom, kaip atėjo laikas atsisveikinti su 
šia taip pamilta vieta ir gyvenimu. 20 
vai. susirenkame paskutinį kartą šiame

Kauno tuntas sa
vo stovykloje. 1) 
Sutinka J. E Resp. 
Prezidentą mūsų 
Šefą ir skautų va
dovybę. 2) Sk Ities 
papuoša'ai. 3) Ma
loni valandėlė 4) 
Tuoj bus pusryčiai.

Foto V. Kizlaitis.

žavinčiame miške padaryti savo darbo 
apyskaitą ir atsisveikinti. Atvyksta vy
riausia mūsų respublikos vadovybė ir ta
ria keletą žodžių apie praėjusį gyvenimą

— apie mūsų stovyklą. Čia vienas skau
tininkas ištraukia iš portfelio popierio 
lapą ir tuoj netikėtai pasigirsta komanda 
„Šefo aktas. Didžiuoju saliutu gerbk". 
Perskaitomas aktas ir susirinkus skauti
ninkams prie vėliavos mūsų respublikos

Stovykloj gražu . . Fot. Smūgis 
„miestų" galvoms Mečiui Rėklačiui ir 
Anatolijui Dičiui užrišami raudoni kakla
raiščiai. Vėl visi grįžta į savo vietas. 
Paskutinį kartą aukštai padangėje suple
vėsuoja trispalvė ir nenorom leidžiasi 
žemyn. Ir vėliava jaučia mūsų troškimus 
ir ji nori šioje vietoje plevėsuoti. Sute
mus paskutinį kartą sužiba draugovių 
laužai. Baigias laužai, užgesta šviesos. 
Visi ilsis. Bet dar ne viskas. Mūsų res
publikos „ministerial" ir kiti viršininkai, 
skautininakais vadinami, susirenka prie 
didžiulės pušies ir čia vėl nuo 23 vai, su
liepsnoja laužas. Ir vėl ilgi ugnies lie
žuviai raižo dangaus mėlynę, lygiai toje 
pat vietoje, kur prieš dešimtį metų lieps
nojo pirmasis Lietuvos skautų laužas. 
Jie susisėdę apie laužą dalijasi patirtais 
įspūdžiais ir svarsto ateities darbų pla
nus. Taip besikalbant rytuose pasirodo 
pašvaistė, kuri liepia baigti darbus ir 
eiti poilsiui. Paspaudžius vienas kitam 
kairę ir išsiskirstom į įvairias mūsų ša
lelės vietas. Štai vėl didingos gamtos 
prieglobstyje, saulei tekant, būrys skau
tų vyčių savo veteranų tarpe pasižada 
tarnauti artimui.

Taip baigias visų pamiltas gyvenimas 
ir vėl palieka puiki mūsų respublika 
ošiančių pušų mišku. Tik vienas Neris 
čiurlendamas primena, kad čia linksmai, 
maloniai skautai gyveno.

H. L. ir V. K.i>
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Pirmoji Klaipėdos R. L stovykla 
Darbėnuos,

Dar pirmą vasaros atostogų 
dieną, kurios Klaipėdos „Vytauto 
Didžiojo“ gimnazijoje labai trum
pos, mokiniai — skautai išdundėjo 
į Darbėnus. Stovyklai vieta buvo 
parinkta gana gera. Gerb. tunti- 
ninko rūpesčiu skautai gavo nau
jas palapines. Oras visą laiką bu
vo gražus. Dalyvavo 24 skautai, 
beveik visi pirmą kartą.

Nors stovyklavimo laikas gana 
trumpas (liepos m. 1 — 13 d. d.), 
ir vietos gamta nedavė nei gra
žaus smėlio, nei juodžemio, nei 
žvyro, skautai uoliai puošė stovyk
lą konkorėžiais, samanomis, smė
liu ir kt.

Stovyklą lankė tuntininkas ir 
vieną kartą vyriausias skautinin
kas, kas stovyklaujantiems sutei
kė daug džiaugsmo.

Sunku buvo skautams ardyti ir 
apleisti tai, kas buvo jų pačių ran
komis ir rūpesčiu padaryta.

Mūsų stovyklai vadovavo psktn. 
E. Petraška.

Vanagas.

RADVILIŠKIO SKAUTŲ STOVYKLA 
KALBA!

(Iš užrašų knygutės).
Pusiaukely tarp Šeduvos ir Radviliš

kio yra gražus Arimaičių ežeras, prie ku
rio šiemet nuo VI-25 iki VI-30 d. stovyk
lavo Radviliškio skautai-ės.

Stovykla turėjo dėka gerų, sumaningų 
vadovų (skiltn, S. Martinėno ir paskiltn. 
mokyt. Tiškaus) didelį pasisekimą ir bu
vo gausiais būriais lankoma apylinkės gy
ventojų, kurie stebėjosi skautų drausmin
gumu, mokėjimu puikiai gyventi be ma
mytės malonių žodžių ir pagalbos.

VI-29 d. apie 16 vai. stovyklaujančių 
skautus-es aplankė Šiaulių tuntininkas p. 
Ubeika, lydimas malonių Radviliškio 
skautų globėjų, ir vyresniųjų vadų. Ger
biamąjį tuntininką skautai gražiai savo 
stovykloje sutiko. P. Ubeika pasakė ati
tinkamą kalbą, po kurios buvo sugriežtas 
tautos himnas ir sušukta garsus „valio“, 
už skautų šefą p. Respublikos Prezidentą 
ir už aukštąją skautų vyresnybę. Skautės 
ir vilkiukai tuntininką apdovanojo gyvų 
gėlių pluoštais. Paskui skautai mylimą 
tuntininką ir kitus svečius pakvietė pie
tų, po kurių visi svečiai išvyko į geguži
nę, kuri buvo skautų surengta antroje 
ežero pusėje, gražiame seno dvaro parke. 
Pailsėjęs, pasisvečiavęs nuoširdžiame 
skautų būrely, tuntininkas ir Radviliškio 
skautų globėjai 20 vai. išvyko.

Stovyklaujančius skautus visais atve
jais parėmė geležinkelių kuopa ir šarvuo
tas traukinys, paskolindami palapines, in
dus, daiktams atgabenti arklius, nemoka
mą dūdų orkestrą gegužinei ir t. t. ir t. t. 
Suteiktoji karių pagalba yra gražus pa
vyzdys, kaip skautai moka užkariauti 
simpatijas kariuomenės eilėse, iš antros 
pusės, toks karių nuoširdumas yra vertas 
giliausio dėkingumo.

Reikia pridurti; kad kartu su Radvi
liškio skautais stovyklavo keli Šiaulėnų ir 
Šeduvos skautai, viso stovyklaujančių 
skaičius viršijo per 20 žmonių...

Balys Gendvilas.

MARIJAMPOLIEČIAI ANT NEMUNO 
KRANTŲ.

Šiais metais Marijampolės R. Tunto 
skautai stovyklavo birželio mėn. 17 — 27 
d. netoli Alytaus, Nemunaičio girininki
jos miškuose. Stovykloje dalyvavo 14 
skautų, skautų-vyčių ir vilkiukų. Viskas 
sekėsi kuo puikiausiai, tik kartais lie
tus duodavo progos ilgiau patūnoti pala
pinėse. Turėjome valtį ir kelis kartus nu
siyrėme visi į Alytų. 20 d. birželio sto
vykla susilaukė netikėtų svečių: vyriau
sio skautininko pulk. Šarausko ir vyr. 
sktn. majoro Valušio. Svečiai, pasidalinę 
su mumis prie degančio laužo įspūdžiais, 
mūsų palydėti garsais „valio“ išvažiavo į 
šaulių stovvklą. Kitą dieną mus aplankė 
sktn. Dineika kartu su Alytaus tunto 
skautais-ėmis, stovyklaujančiais Sudvajų 
miške. Birž. 23 d. kartu su alytiečiais nu
keliavome į Alytaus rinktinės šaulių sto
vyklą. Čia radome šaulių sąjungos virši
ninką pulk. 1. Kalmantą (buv. vyr. skil- 
tininką), pro kurį grįždami namo praėjo- 

Prie laužo ...

me iškilmės maršu. Aplankėme alytiečių 
stovyklą, Joninių naktį buvome nuėję į 
Joninės kalną ir t. t. Mūsų stovyklą ap
lankė sktn. Kviklys, kap. Petruškevičius, 
ulanai ir daug kitų svečių. Sktn. Kviklys 
dalyvavo mūsų paskutiniame lauže, mus 
išmokė daug dainų ir žaidimų.

Vilkaitis.
KĄ? MES NEŠTOVYKLAUJAM?

(Faktais paremtas feljetonas).
Marijampolės tunto d-vių diktatorių 

sluoksniuose ilgai ėjo karšti debatai, ku
rioje vietoje ruošti vasaros stovyklą? 
Rimčiausiu pasiūlymu radosi Alytaus 
miškas, tačiau, sesės skautės užprotesta
vo: joms nuvykti apžiūrėti vietą nepato
gios sąlygos. Diktatorės neranda nakvy
nės užeigos. Su traukiniu irgi bėda: į 
Alytų ateina 24 vai. ir tuojau keleivius 
išmeta. O vidurnakty kur gali geras 
žmogus dingti? Tat pasirinko sesės Kaz
lų Rūdos mišką, nežiūrėdamos į gausin
gą gyvačių derlių ir „rimtą" upės nebu
vimą. Svarbu juk pati vieta — nors ir 
šlapia!

Į Hagą negi eisi — pradėjom ruoštis.
VI.18 jau stovykloje. Vaišingi Alytaus 

skautai (net 4) pasitikę stotyje „pavai
šina“ brolišku „Sveiki, vyrai", o rytą — 

gurguole, kuri nutempia daiktus j vietą.
Sustoja „dešimtinė" ratu ir riša taip 

neįprastą klausimą: „Nuo kurio galo pra
dėti? Ten prie medžio riogso vienintelė 
palapinė penkiems žmonėms, pakrūmėj 
„Ūkio ministerijos" bagažas, duobėj — 
brolių nugarų biudžetas. Tat, kaip su
vesti viską į vieną formulę?“ ,

Išvadoje štai kas įvyko.

Pirmąją naktį, pravėrę palapinę (vie
nintelę), rastumėte (skersinis piūvis): 
apačioje — dešros, sūriai, cukrus, miltai 
ir visas kitas valgomas inventorius, toli
mesnis sluoksnis — šiaudų kombinacijos, 
dar toliau — patalinės ir, pagaliau, kūnai, 
į kuriuos metęs iš karto akį pamatytum 
tikrąjį, 10.000 metų atgal gyvenusio, di
nozauro atvaizdą: tiek čia kojų ir rankų! 
Prie to visko pridėti dar — kampe snau
džiančius batus, kurių viena kryptis į 
dangų, kita — į Nemuną, trečia — į pa
čius savininkus ir mamos skanių „pam- 
puškų" pavidalo suraizgytus, sumaizgy- 

tus paltus bei baltinius ir gaunasi iš tikro 
puikus vaizdas.

Genialų grožį pagadino kitą dieną at
vykęs dar vienas skautukas su aštuoniom 
palapinėm. Tada prasidėjo ir stovyklos 
oficialioji dalis.

Oi ta oficialioji dalis! Geriau jos visai 
nebūtų. Kai aš apie ją papasakojau kai
me, man pasakė: „Negalėjot jūs tą biau- 
rybę „opicijalę dalį" užmiršt. Lenda 
biaurybė į akis — duot per šonkaulius ir 
nėr... Tai būta ko. Žvėris gi dar nedi
delis". — Nežino, kad ji taip lengvai ne- 
nugalima. Tai — slibinas.

Deja, mūsų stovykloje ji liliputiškai 
maža. Prašau. —

Po vėliavos pakėlimo ir maldos — pa
šnekesiai. (Na, - sulendam į mišką, su
virstam į žolę ir kalbamės, laikom kiek
vienas pašnekesius, kurių temos daugiau
sia būna: „Dešrų ir stovyklos viršininko 
santykis“, „Vedybos per prievartą" — 
naktį budėtojas „vedė" dežuruojantį, 
„Įtampos jėga“ — tempti naktį iš pala
pinės skautą dežuruoti juk tikrai sun
ku!, ir kt.), aktualūs dienos įvykiai: 
laikraštėlio leidimas, topografinių nuo
traukų darymas, žaidimai, dainos ir t. t. 
tik — su visur pridedamu žodeliu „ne". 
Toliau — dar įdomesnė programa — bet
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tikrai jau): uogavimas miške. O! Alytaus 
miške uogų niekad nestigs!

Kaip charakteringesnis įvykis pažy
mėtinas paskutinėmis dienomis suruoštas 
skautiškas sąmokslas. Norėta, mat, nu
versti stovyklos viršininką (kad nenusi- 
gąstumėte: jis — iš mūsų pačių tarpo) ir 
rinkti kitą — ūkio ministerį. (To są
mokslo motyvai aiškūs!). Deja, 8 pieno 
litrais jį pasisekė numalšinti.

O mes — ką? Nestovyklavome?
Bolius Švilpukas.

Vaidenasi.

Vilkaviškio rajono tunto 
skautų stovykla.

Nors visą savaitę lijo, visur šla
pia buvo, nors daugelis draudė, 
birž. m. 25 d. energingi skautai iš
vyko Grigaičių (Skomskavolės) 
miškan stovyklauti, ir čia, gal ko
kių 2 km. nuotoly, bematant iš
dygo du „palapinių miestai“ — 
berniukų ir mergaičių.

Ir kokia laimė! Nuo šios valan
dos pradėjo šviesti saulė, — ir 
gražus oras buvo per visą stovyk
lavimo laiką.

Tad visi gyveno linksmai. Ber
niukų stovykloj susikūrė puikus 
„džacbandas“ kuriuo per laužus 
pasigėrėti gaudavo ir gausingi sve
čiai, Įdomi programa sutraukdavo 
prie laužo daugelį vietos gyven
tojų.

Stovykloje buvo leidžiamas 
laikraštėlis „Prie laužo“.

Keli skautai-ės turėjo progos iš
laikyti į aukštesnius patyrimo 
laipsnius. Ypač buvo gera topo
grafams, kurie gavo nuotraukas 
daryti puikiausiam ore.

Liep. m. 8 d. buvo paskutinis 
laužas — iškilmingas bendras lau
žas, kuris užsitęsė net iki 2 vai. 
nakties. Prie jo davė įžodį keli 
skautai ir skautės. Žmonių prie šio 
laužo susirinko ypač gausiai; jie 
kartu, skautiškos nuotaikos įgavę, 
linksminosi.

Liep. m. 9 d. išvykom, bet... su 
lietum!

Na, dar tarsiu žodį apie stovyk
los (bern.) štabą. Viršininkas — 
vyr. sklt. J. Daniliauskas — ilgis 
(aukštaūgis), ūkio ministeris — 
vyr. skilt. Z. Raulinaitis, — dar 
didesnis milžinas, na, o adjutantas 
— vyr. skit. V. Remišauskas (kaip 
jis juo vargšas tapo!) — „liliputas“ 
prieš anuos. Sklt J. Vilčinskas.

Antroji Žemaičių skautų 
stovyk’a.

Ten prie dainuojančių lieknų 
pušų, prie šnarančių Germonto 
bangų susirinko Džiugo šalies sū
nūs nuo Plungės, Rietavo, Alsė
džių, Sedos, Telšių. Suaidėjo jau
na daina, nuskardeno krikštolinis 
juokas. Klausėm lieknųjų pušų pa
sakos, braidėm gintarinėmis Ger
monto pakrantėmis, laužus kūre- 
nom ir lietus lijo, Žodžiu, — visi 
geros stovyklos atributai. Neap
siėjo ir be kuriozų.

Vieną lietingą dieną iš Lieplau- 
kio agentūros rašo: „Iš Telšių 
skambino telefonu, kad po valan
dos atvyks v y r. policinin
kas Zabarauska s“. Šiurpas 
nukratė visus. Vadinas, mūsų sto
vykloj nusikaltėlis, jei policininkai 
pradeda lankytis. Stovyklos virši-

Stovyklą prisiminus.
Kam prapuolė tas takelis, 
Kurs per mišką ėjo ?
Kam paliko tą stovyklą, 
Kurią aš mylėjau ?

Tas miškelis jau užtvertas. 
Daržas padarytas, 
Tam sodely žyd’ rūtelės 
Vyšnios ir uogelės..

Eisiu eisiu į darželi 
Prisimint siovyklą\ 
Pažiūrėsiu be nerasiu 
Savo ten guolelį.

Ir nuėjau pro laukelius 
Per žaliąsias gireles 
Dūsaudamas vaitodamas 
Liedams ašarėles.

Oi, nelaimė\ ką matau 
Širdy gili man žaizda, 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla!

Oi, Dievuli, kad galėčiau 
Grąžinti senas dieneles, 
Kad galėčiau pasidžiaugti 
Sanąja savo vietele\

Jurgis Džilbertas.

Žemaičių stovyklos vadai.

ninkas, padaręs rūkščią miną, pra
dėjo graudenti skautus. „Girdi, 
geriau iš anksto prisipažinti, negu 
vėliau“. Pasižiūriu į draugą, o šis 
sutraukęs antakius įtartinai žiūri 
į mane. Pagaliau praėjo kankina
moji valanda. Subirbė automobilis. 
Ir visų dideliam nustebimui vietoj 
polic. Zabarausko išlipo vyr. 
skaut. Šarauskas ir kiti. 
Tik šaltas lietus atgaivino nuste
busius skautus.

Kiekvieną vakarą tamsų, šla
mantį mišką nušviesdavo auksinės 
laužo kibirkštys, o prie jo sėdį 
skautai dainuodavo, vaidindavo, ir 
atėję svečiai, žiūrėdavo į tuos jau
nuolius, į jų papročius, tradicijas. 
Ne viena senelė nusišypsodavo.

Po laužo būdavo naktiniai žai
dimai, kurie suteikdavo irgi nema
žą stovyklautojams malonumų. 
Stovykloje buvo egzaminai į ILrą 
ir I-mą pat. laipsn.

Stovyklos viršininkas buvo su
manus vyr, sklt. A. Milvydas. 
Skautai lieka labai dėkingi p. 
Smilgevičiams, kurie leido naudo
tis savo gražiu mišku ir taip rūpi
nosi mūsų stovykla.

Daug svečių atvažiuodavo ir iš 
Telšių. Mūsų linksmasis tuntinin- 
kas irgi daug rūpinosi stovyklos 
reikalais. Po vienuolikos dienų 
išnyko visos palapinės, viską su
tvarkė, ir miškas atrodė kaip pir
miau.

„Sudieu šlamantis miške, sudieu 
liepsnojantis lauže, sudieu sto
vykla“, — atsisveikino skautai ir 
apleido mišką pilni energijos, pa
siryžimo. . .

Z. ir st. art.

BUDĖK! RADIO... UKMERGĖ...
— Dirbama ir vasaros atostogų metu. 

Briedžiai ruošiasi rugsėjo 8 d. II ir I p. 1. 
egzaminams. Prasidėjus m. m. manoma 
persiorganizuoti į skautus vyčius...

— Du ukmergiškiai: Ed. Meškys ir K. 
Talušis, liep, m. 4 — 14 d. dviračiais da
rė maršrutą: Taujėnai — Malėtai — Ute
na — Zarasai... ir t. t. — po ežerų kraš
tą. Kelionė sekėsi gan puikiai... Tikslas 
— susipažinti su gražiomis vietomis...

— I Alionių „Gedimino Pilies" dr-vė 
rugp. m. 8 — 15 d. stovyklauja prie Gied
raičių — pademarklinyj...

Ant. U. Kairionis.
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(Sueitame tune 

sueita cloasia.

Olimpiada.
Labai dažnai tenka skaityti laik

raščiuose apie įvairias olimpiadas, 
olimpinius žaidimus, rungtynes dėl 
,,olimpiškų vainikų“.,.

Čia, žiūrėk, įvyko studentų, 
skautų, Pabaltijo valstybių, čekų 
sakalų olimpiados, ten — kitos pa
našios. Bet šiuo laiku visi pasau
lio laikraščiai, o ypač Amerikos, 
garsina, rašo ištisų lapų aprašymus 
apie didžiulę X pasaulinę olimpia
dą, kuri įvyksta Los Angele- 
s‘o stadione.

Jau senovės graikai žinojo, kad 
tik per sportą einama į jėgą ir gro
žį. Todėl jie Olimpijos mieste 
rengdavo žaidimus, vadinamus to 
miesto vardu. Į tuos žaidimus su
plaukdavo ištisos vyrų minios (mo
terims buvo draudžiama rinktis), 
kartais net po keliasdešimt tūks
tančių, iš artimiausių ir tolimiausių 
Graikijos valstybėlių. Jie būdavo 
žiūrovais. Bet anksčiau, kiekvie
na valstybėlė, miestas, stengdavo
si pasiųsti į Olimpijos miestą savo 
atstovus — jaunikaičius, kurie tu
rėdavo lavintis tam tikrose sporto 
mokyklose ir olimpinių žaidimų 
metu rungtis su kitais dėl laurų 
vainiko.

Paskirtą žaidimams dieną, žiūro
vai sueidavo į amfiteatrą dar prieš 
švintant. Jie nepatingėdavo net 
ir keletas šimtų kilometrų pėsti 
atkeliauti, nes juos traukė busi
mieji rungtynių vaizdai. Vergų, 
svetimtaučių visai neįsileisdavo į 
savo tarpą. Vos tik pirmieji sau
lutės spinduliai nudažydavo arenos 
smiltis, pasigirsdavo skardus tri
mitų balsas, kviečiąs teisėjus į 
jiems paskirtas vietas. Teisėjai 
atvykdavo apsirengę skaisčiai rau
donomis togomis; jų pareigos bu
vo tvarkyti žaidimus. Olimpinių 
žaidimų dalyviais galėdavo būti 
tik dori, nenusikaltę nei dievų, nei 
valstybės įstatymams, jaunikaičiai. 
Juos taip pat iššaukdavo arenon 
trimitai. Jiems pasirodžius, žaidi
mų tvarkdariai klausdavo žiūrovų 
ar jie nežino ko nors blogo apie 
rungtynių dalyvius. Neatsiradus 
jokių priekaištų, buvo tęsiamos 
toliau žaidimų atidarymo apeigos. 
Dabar visi žaidimų dalyviai duo
davo priesaiką, traukdavo burtus, 
kurie lemdavo jiems rungtynių 
priešus. Tuo tarpu daugelis žiūro
vų paleisdavo karvelius, kad jie

lėktų į gimtinius miestus ir neštų 
olimpiados atidarymo žinią. Po to 
prasidėdavo žaidimų eiga. Čia 
buvo rungiamas! bėgimuos, šoki
muos į aukštį ir tolį, kumščiavi- 
muose, imtynėse, disko ir ietės 
mėtymas... Bendrai tariant, arenoj 
buvo atliekami beveik visi šiandie
niniai lengvosios atletikos nume
riai. •

Olimpijos žaidimai tęsdavosi vie
ną arba tris dienas. Po kiekvienų 
rungtynių buvo skelbiama nugalė
tojo, jo gimdytojų ir jo tėviškės 
vardai. Nugalėtojams dovanos pa
prastai buvo dalijamos paskutinę 
žaidimų dieną. Tomis dovanomis 
būdavo ne kokie sidabriniai ar 
auksiniai daiktai, bet paprastas, 
kuklus laurų šakelių vainikas. Ta
čiau šis vainikas teikdavo didžiu
lės garbės ne tik pačiam nugalėto
jui, bet ir visai jo giminei, miestui. 
Be to, nugalėtojų vardai buvo 
įamžinami tam tikrose knygose. 
Po visų žaidimų, būdavo aukoja
mos dievams aukos už laimėjimus 
žaidimų arenoj ir keliamos triukš
mingos puotos.

Bet pats didžiausias triumfas 
laukdavo nugalėtojo jam grįžtant 
į savo gimtinę. Prie miesto sienų 
jį labai iškilmingai pasitikdavo. 
Čia jo laukdavo triumfalinis veži
mas, pakinkytas keturiais žirgais, 
kurie jį įveždavo į miestą ne pro 
vartus, bet pro tam tyčia padary
tą mūrų sienoj angą. Nugalėtojas, 
lydimas didžiulės žmonių minios, 
nuvažiuodavo tiesiai prie Dzeuso 
maldyklos, kur paaukodavo die
vams savo laimikį — vainiką. Po 
to, vėl puotos, sveikinimai, įvai
rios dovanos, garsių poetų giria
mos giesmės...

Žlungant graikų kultūrai ir vals
tybei, žlugo pamažu ir tų olimpi
nių žaidimų paprotis. Bet dauge
liui šimtmečių praslinkus, moder
niškų laikų išvakarėse, t. y., XIX 
šimtmečio pradžioje, gimė mintis 
vėl atgaivinti senovės graikų olim
pinius žaidimus. Tačiau tik po 
ilgų pastangų ir vargų, pačioj šimt
mečio pabaigoj ji buvo įgyvendin
ta. Čia daugiausia pasidarbavo 
prancūzų baronas P i e r e d e 
Kubertenas, nes jis pirmasis 
viešai iškėlė olimpinių žaidimų 
atgaivinimo klausimą. Tam reika
lui 1894 metais Paryžiuj buvo su
šauktas tarptautinis sporto suva
žiavimas, kurs nusprendė pirmą 
olimpiadą suruošti olimpinių žaidi

mų tėvynėj Graikijoj, Atėnuose. 
Bet kaip dažnai gražūs ir naudingi 
žmonijai sumanymai sutikta daug 
priešininkų — neišmanėlių, kurie 
trukdo dirbti naudingą darbą, taip 
ir čia jų atsirado. Tik vėliau, dė
ka sumanaus Graikijos sosto įpė
dinio ir kelių turtuolių šis sumany
mas buvo įgyvendintas. Pirmoji 
olimpiada įvyko Atėnuose 1896 
m. Antra buvo suruošta — Pary
žiuj 1900 metais, trečia — San 
— L u i s mieste. Sekanti olimpia
da, 10 metų sukaktuvių proga vėl 
įvyko Atėnuose. Penkta olim
piada buvo Londone — 1908 m., 
šešta — Stokholme 1912 m. 
Sekanti olimpiada turėjo įvykti 
Berlyne 1916 m., tačiau prasi
dėjęs Didysis karas, kaip daugelį 
kitų sumanymų, taip ir ją, sutruk
dė. 1920 m. Antverpene įvy
ko septintoji olimpiada, 1924 m 
Paryžiuj — aštuntoji (joje da
lyvavo ir mūsų futbolininkai), de
vintoji įvyko 1928 metais Ams
terdame (čia dalyvavo mūsų 
lengvaatlėtai ir boksininkai) ir pa
galiau šiemet įvyksta dešimtoji 
olimpiada Los Angeles'o 
mieste.

Dabartinės pasaulio olimpiados 
yra tarptautinės. Jose dalyvauja 
beveik viso pasaulio tautu sporti
ninkai, neprcfesionalai. Šalia olim
pinių žaidimų dabar yra prijungti, 
kaip olimpiados dalys, ir naujau
sių amžių žaidimai, kaip antai: 
hokey, futbolas, šaudymai ir t. t. 
Virš 22 sporto šakų.

Tikroji olimpiados dalis — leng
voji atletika, nes jos pradžia glūdi 
senovės Graikijoj. Todėl lengvo
sios atletikos rungtynės, sekant 
senovės graikų papročius, atidaro
mos labai iškilmingomis apeigo
mis.

Prieš rungtynių atidarymą, baž
nyčiose įvyksta iškilmingos pamal
dos, gausiai dalyvaujant olimpis- 
tams.

Rungtynių atidarymo dieną sta
dionas, iškilmingai papuoštas daly
vaujančių tautų vėliavomis, prisi
pildo keliasdešims—tūkstantine 
minia, kurioj matosi įvairių profe
sijų ir įvairių kraštų žmonės. Jie 
atydžiai seka kelių dešimčių tautų 
sportininkų eiseną. Eisenoje kiek
viena tauta, paskiromis kolonomis 
ir su vėliavomis, žygiuoja bėgimo 
taku, aplink stadiono vidurį ir sa
liutuoja ties olimpiados Preziden
to lože.
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Apėjus ratą, kiekvienos tautos 
sportininkai užima jiems paskirtą 
aikštėje vietą ir atsikreipia į olim
piados vyresnybės pusę.

Dabar visų dalyvaujančių tautų 
vėliavos sunešamos pusračiu ties 
Prezidento tribūna ir seniausias 
olimpistas skaito tradicinę olim- 
pistų priesaiką.

Po to orkestras groja „Atletų 
triumfą“, pasigirsta sveikinimai ir 
atidarymo kalbos, vėl sugaudžia 
orkestro grojimas ir choro dainuo
jamas „Didvyrių maršas“; palei
džiami tradiciniai karveliai; tuo 
olimpiada laikoma atidaryta.

Lengvosios atletikos rungtynės 
tęsiasi kelioliką dienų.

Olimpinių žaidimų nugalėtojai 
yra pagerbiami šiuo būdu: stadio
ne yra įtaisyti trys, taip vadinami, 
„laimėjimo bokštai“, kurių viduri
nis yra aukščiausias, o kraštutiniai 
lygūs. Į šiuos „laimėjimo bokštus“, 
grojant himną, yra iškeliamos trijų, 
pirmas vietas laimėjusių valstybių 
vėliavos: pačiam aukštutiniam — 
už pirmą, iš dešinės už antrą ir iš 
kairės — už trečią. Be to, sporti
ninkai yra apdovanojami meda
liais.

Kaip didelis tautų domėjimasis 
olimpiadomis, galime spręsti iš to, 
kad paskutinius Amsterdamo olim
pinius žaidimus aplankė per pusės 
milijono žmonių, kurie sumokėjo 
daugiau kaip šešis milijonus litų 
Daugiausia pajamų gauta iš futbolo 
rungtynių, kurių buvo 19 ir kvias 
aplankė 249.560 žmonių, sumokė
dami per 2.000.000 litų.

Bet ne visi turi laimės patekti į 
olimpiadą ir pamatyti ten savo 
atstovų grumtynes dėl pergalės 
laurų. Todėl kiekviena valstybė 
nusiunčia ten ne po kelis, bet net

Vyrų:
100 mtr.
200 „

bėgime Williams (Kanada) —
H H H

10,8
21,6

400 „ ,, Barbuti. (Amerika) — 47,8
800 „ „ Lowe (Anglija) — 1 min. 51,6

1500 „ „ Loroa (Suomija) — 3 min. 52,8
5000 „ „ Ritola „ — 14 min. 38

10000 „ ,.. Nurmi „ — 38 min. 18,6
no „ su kliūtimis Atkinson (Piet. Afrika) — 14,8
400 „ su kliūtimis Lord Burghley (Anglija) — 53,4

Šokime į aukštį įsibėg. — King (Amerika) 1,94
Šokime į tolį įsibėg. — Hamm „ 7,73
Šokime su kartimi — Carr ,, 4,20
Trišoky įsibėgėjus — Oda (Japonija) 15,25
Disko metime — Hanser (Amerika) 47,73
Ieties metime — Longnist (Švedija) » 66,60

Moterų:
100 mtr. bėgime — Robinson (Amerika) 12,2
800 mtr. ,, — Radke (Vokietija) 2 min. 16,8
Disko metime — Konopatska (Lenkija) 39,62

Šių metų, X pasaulinė Los Ange
les'o olimpiada tikrai garsi, įspū
dinga, atmintina olimpiada. Ame

po keliasdešimts spaudos atstovų, 
kurie turi kas valandą, o kartais 
dar dažniau pranerdinėti telegra
fu, telefonu, radio pagalba apie 
rungtynių eigą, nes jų namiškiai 
nerimauja, stovi miniomis ties re
dakcijų, radio stočių durimis, lauk
dami vis naujesnių žinių.

O kokių triumfų susilaukia olim
piniai nugalėtojai iš savo tautie
čių! Štai, pavyzdžiui, 1924 metais, 
nedidelės Pietų Amerikos valsty
bėlės Uragvajaus futbolininkai at
vyko į Paryžiaus olimpiadą. Jie 
sakėsi, norį pasimokyti futbolo 
meno iš senos ir prityrusios Euro
pos. 'tačiau čia įvyko viskas at
virkščiai. Senoji Europa turėjo iš 
jų pasimokyti ir jiems užleisti pa
saulio pirmenybes. Kiekvienas 
Uragvajaus futbolo komandos lai
mėjimas buvo jų tėvynėj triumfa- 
liškai švenčiamas; laikraščių pir
mieji puslapiai tik ir mirgėjo jos 
rungtynių eigos aprašymais. O kai 
komanda grįžo su laimėjimais į 
sostinę Montvideo, visas 
miestas pasipuošė džiaugsmo vė
liavomis; ją pasitiko pats prezi
dentas, ministerial, karininkai, 
žmonių minios. Be to, laimėjimui 
pagerbti buvo išleisti pašto ženk
lai; žaidėjai gavo iš vyriausybės 
dovanų net dvarų pavidale; jie ta
po tautos didvyriais. Ir verti to 
jie buvo, nes 1928 metais Ams
terdame jie vėl supliekė visus 
savo priešus ir parvežė savo tėvy
nei laurų vainiką...

Manau, bus pravartu sužinoti ir 
paskutinės IX Amsterdamo olim
piados kai kuriuos lengvosios atle
tikos pasiektus rezultatus, kad 
galėtumėme prie progos juos paly
ginti su šių metų Los Angeles'o 
rezultatais. Štai jie: 

sek. 
sek. 
sek. 
sek. 
sek. 
sek. 
sek. 
sek. 
sek. 
mtr. 
mtr. 
mtr, 
mtr. 
mtr. 
mtr.

sek. 
sek. 
mtr.

rikiečiai visai nekreipia dėmesio į 
sunkius krizio metus, jie aukoja 
olimpiadai didžiules pinigų sumas;

ŽAIDIMAI.
ŠAUKIANT.

Žaidiama salėje arba aikštėje.
Įrankiai — kamuolys.
Žaidikų skaičius neribotas. Visi, atsi

žvelgiant į vikrumą, skirstosi į dvi grupes.
Aikštė. Ant žemės lygiagrečiai išve

dama trys linijos viena nuo kitos per 10 
m. atstu. Kiekviena grupė atsistoja ant 
išvestų linijų priešais viena kitą.

Žaidimo pradžia. Teisėjas I part, vie
nas žaidikų paduoda kamuolį. Tas, gavęs 
kamuolį, šaukia vardu (gali ir numeriu) 
II part, žaidiką ir meta jam kamuolį. 
Tuo momentu bėga I-ji part, prie ne
užimtos linijos. II part, žaidikas, gavusis 
kamuolį, bėga ant I part, linijos. Sustojęs 
meta kamuolį į bet kurį I part, žaidiką. 
Pataikius II part, gauna tašką. Ne — I 
part. Dabar II part, užima vidurinę lini
ją ir pasikeičia rolėmis. Taip žaidimas 
eina toliau. Laimi tie, kurie per nustaty
tą laiką gauna daugiau taškų.

Kelios pastabos:
— Bėgančių žaidikų negalima mušti;
— Žaidikams, sustojusiems prie kraš

tutinės linijos, negalima trauktis iš vietų. 
Smūgiai išvengiami kūno lankstumu. Ap- 
leidusieji vietas šalinami iš žaidimo. Už 
kiekvieną išstojusį — pašalintą žaidiką 
priešinga partija gauna 5 taškus.

Variantas. Pamėginkite kamuolį mesti 
kairėmis rankomis.

Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.

jie pastatė stadioną su 100.000 vie
tų žiūrovams ir su įvairiais pato
gumais sportininkams.

Kaip žinome, Los Angeles 
randasi Kalifornijoj ir jog vyksta 
olimpiada kaip tik pačiu karščiau
siu, giedriausiu laikotarpiu, todėl 
ir rungtynių programa pradedama 
tik pavakary ir tęsias, galima sa
kyti, naktį, nes stadionas yra pui
kiai aprūpintas elektros šviesos 
versme. Be to, didžiulio plaukio
jimo baseino vanduo šildomas, nes 
kartais jį gali atšaldyti šaltosios 
oro srovės.

Amerikiečiai į šią olimpiadą pa
kvietė apie 50 tautų, kurias turi 
atstovauti apie’ 2000 pasaulinių 
atletų.

Ir Lietuvos sportininkai jau da
lyvavo dviejuose olimpiadose: 1924 
m. Paryžiaus ir 1928 m. Amsterda
mo, tačiau negalėjo tinkamai pasi
rodyti. Bet turime tikėti, kad jau 
ateity mūsų sportininkai sugebės 
įrodyti, kad ir jie vertingai daly
vauja sporto rungtynėse ir, kad toj 
ar kitoj srity nėra jau tokie 
menki...

P. S i r gedąs-
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Skautų kalbos kertelė.
Šį kartą medžiagos savo kertelei susiradau 

1932 m. „Lietuvos moksleivių ir skautų kalendoriu
je“. Pasiėmęs kalendorių, verčiau puslapį po pusla
pio ir, pastebėjęs ką įdomesnio, skautams tinkames
nio, pasižymėjau. Ta eile, kuria pastebėtus trūku
mus pasižymėjau, juos čia ir iškelsiu.

Kalendoriaus antraštėje yra šitoks sakinys: „Su
statė Valst, Kauno „Aušros“ berniukų gimn. skau
tai“. Tame sakinyje žodis „sustatyti“ netinkamai 
pavartotas. Jo vietoje turėjo būti pavartotas žodis 
„sudaryti“ ar „parengti“. Rusai, tiesa, „sustato“ ka
lendorius, žodynus ir t, t,, bet lietuviams ne valia 
„sustatyti“ ta prasme vartoti — jis tam nedera.

Trumpoje Baden-Powellio biografijėlėje (9—10 p. 
p,) yra trys šitokie sakiniai: „Trumpai buvęs Indijoj 
vėl turėjo grįžti Afrikon kariauti“, „Mafekinge įtrau
kė į darbą 12—16 metų berniukus, ryšių, sanitarijos ir 
žvalgybos tarnybon“, „Laimėjus karą B,-P. grįžo 
Anglijon. Visos pabrauktos lytys dabar laikomos ra
šomajai kalbai netinkančiomis tarmybėmis. Jų vie
toje aukščiau sužymėtuose sakiniuose dabar pasa
kytume: į Afriką, į tarnybą, į Angliją. Kitaip tariant, 
einamasis vidaus galininkas rašomojoje kalboje ne
bevartojamas ir pakeičiamas junginiu iš prielinksnio 
į ir galininko. Tiesa, kurį laiką po karo einamieji 
vidaus galininkai buvo labai „madoje“, bet dabar jie 
jau baigia eiti iš apyvartos. Skautai turėtų paleng
vinti tą procesą.

Vartant puslapius, paskirtus tuntams, man krito 
į akį du pavadinimai — skautų laivo ir draugovės: 
„Vll-asis Jūros skautų Jonušo Radvylo laivas“ ir 
„X-oji K. K, Vaidato d-vė“. Nejaugi biržiečiai iš tik
rųjų taip nemokamai rašo savo krašto didvyrio var
dą? Lietuvių kalba (ir istorija) pažįsta tik Jonušą 
Radvilą (kilmininkas: Radvilos), Biržiečiai, jei tik 
savo laivą vadina Radvylo vardu, būtinai turi pa
keisti jo pavadinimą — į „Jonušo Radvilos laivą“.

Lytis Vaidatas yra pusiau slaviška. Tas kuni
gaikštis lietuviškai vadinos Vaidotu. Todėl ir jo 
garbei pavadinta draugovė turi vadintis „Vaidoto 
draugove“,

Obalsis kalbininkų yra ujamas (kaipo pusiau sla
viškas, pusiau lietuviškas žodis). Todėl būtų geriau, 
kad ir skautai nesakytų, kaip yra 163 p. pasakyta: 
„Skauto obalsis „Budėk“ ir skautas yra visada pasi
ruošęs nelaimingais atsitikimais“, bet: „Turėk Die
vą širdy ir atmink savo šūkį „Budėk“, kaip kad yra 
pasakyta 167 p. Kitaip tariant, skautams obalsis 
keistinas į šūkį.

Būdvardis „atidus“ ir prieveiksmis „atidžiai“ 
yra dažnai rašomi „atydus“ ir „atydžiai“ („Pabudęs 
skautas... atydžiai prausias“ 168 p.). Tačiau tokiai 
rašybai nėra jokio pamato. Žemaičiai, kurie turi ir 
būdvardį ir prieveiksmį, taria vieną ir antrą su 
trumpu i.

182 p. pavartotas žodis „ragatka“ („Planeris pa
leidžiamas iš „ragatkos“) pavartotas ir pačių kalen
doriaus „sustatytojų“ su tam tikru rezervu (kabutė
se), Lietuvių kalbai jis visiškai nereikalingas, nes jo
je yra tam reikalui grynai lietuviškas žodis laidynė.

Kakao (214 p,), kaipo nelinksniuojamas daikta
vardis, ne labai tinka mūsų kalbai. Jo vietoje daug 
geriau vartoti lytį kakava, kuri daug kieno ir var
tojama.

Bintas (237 p.) irgi gali būti pakeistas lietuvišku 
žodžiu — tvarsčiu. Lietuviškuoju žodžiu — klijuote 
— gali būti pakeista ir slaviška klijanka (237 p.).

Žvejotojas.

Grafka (237 p.) irgi mūsų kalbos nepuošia. Ku
liškiai jos vietoje vartoja žodį žiogas. Tuo žiogu 
(„susegamasis žiogas“) ir būtų galima negražią „graf
itą“ pakeisti.

Aras, kuris yra taip mūsų moksleivių „kūrėjų“ 
mėgiamas ir yra patekęs į skautišką dainą „Į kovą1“, 
(245 p.), yra per nesusipratimą atsiradęs mūsų raštų 
kalboje. Tarmiška lytis „arelis“ (vietoj taisyklingo 
„erelio“) buvo palaikyta, dėl jos galūnės panašumo 
į mažybinę galūnę -elis, mažybine lytimi ir buvo „su- 
didybinta“ į „arą“. Bet iš tikrųjų erelio galūnė nėra 
mažybinė, ir pats tas žodis negali būti „didybina- 
mas“. Lietuvių rašomojoje kalboje yra galima tik 
viena lytis — erelis. Ją skautai ir turi vartoti.

Dainos „Broluži, reiks apsiginkluoti“ antrą eilu
tę skautai dainuodami turi perdirbti į „Turėsime Vil
niaus eit vaduoti“, nes to reikalauja tam tikras mūsų 
kalbos dėsnis. Čia yra išreikštas siekimas, o siekimas 
reiškiamas su kilmininko pagalba (einu šieno, ne šie
ną, piauti).

Penktoje eilutėje tarmišką lyti triūsu irgi reikėtų 
ištaisyti į rašomosios kalbos lytį trūsu.

Atsiekti (Kurių rezultatų sporte turi atsiekti 
skautas, 254 p.) dabar, paprastai, yra keičiamas veiks
mažodžiu pasiekti.

Vietoj Nėries (266 p.) turi būti vartojama lytis 
Neris, o vietoj lyties Braslava (267 p.) — Brėslauja. 
Sudavų vietoj (268 p.) vartotini terminai sūdai arba 
sūduviai. Pats kraštas vadinamas Sūduva.

Skautų reikmenų tiekimo skyrius (ž, kalendo
riaus skelbimus) turėtų būti vadinamas Skautų reik
menių tiekimo skyrius, nes to žodžio vardininkas nė
ra raikmuo, kaip dažnai manoma, bet reikmenė.

Vikt. Kamantauskas.
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Algis rinkdamas laužui žagarus, su
stojo prie beržo. Jis išsiėmė Valenso 
laišką, laikydamas rankoj galvoja, kam 
jis tokias sąlygas pastatė. Keliaus visi 
trys, o jo kalbos aiškėja, tarsi jis juos 
norėtų palikti, kur nors vienas keliauti.

Be to, Liubavo miestelio vienas senis 
jam pasakojo, sakytum, kokią svarbią 
žinią:

— Oi, čia vaikas, jam tik penkiolikta 
žiema, bet jis vertas gerų penkių vyrų. 
Kur jis nenueina, ko jis nežino, tai ką ir 
sakyti. —- Po valandėlės, žiūrėdamas į 
Algio skautiškus drabužius, pridūrė:

— Jei jūs visi tokie, kurie tokius rū
bus nešiojat, tai aš turiu tylėti. Vienas 
Dievas bežino kas iš jūsų bus.

Valensas visoj gimnazijoj išsiskyrė, 
pašnabždomis ėjo gandai, jis turįs kažin 
kokius slaptus ryšius su rytais, t. y., su 
vilniečiais, ant jo pečių esąs didelio pa
sitikėjimo vertas darbas. Malonu su to
kiu keliauti, bet jei jis pusiaukelyje kur 
nors nukrypsta, o juos palieka vienus. 
Nors savo kraštas, savi žmonės, tačiau 
jis čia visą pademarkliniją žino, o nuo 
kelionės atsisakyti, vadinas, sulaužyti sa
vo pažadą.

Jis atsisėdęs ant žagarų ryšulio 
skaito Valenso laišką:

„Brangūs Bičiuliai!
Iš savo tėviškės rašau Jums ilgoką 

laišką, nors ne senai Jus palikau. Mes 
jau kalbėjom gimnazijoje apie kelionę, 
kurią mes turim šią vasarą ištesėti. 
Alūsų tuntininkas, atsimenat, kartą pa
sakojo: „Kelionės išplečia patyrimo ir 
žinojimo ribas, išsiauklėja žmogus sa- 
viprusą, kuri pastato žmogų į sava
rankišką ir tikslų gyvenimo naudoji
mą". Mes turim keliauti pasirengę, 
drąsūs ir vargo nebijodami. Dzūkija, 
visas pademarklinijos kraštas vargin
ga ir liūdna šalis. Čia auga snieguoti 
vikiai, tik nuo žemės pakilę bulvės, 
o aplink gelsvas smėlis ir žiūrinčios 
saulei į veidą pušelės. Lūšnos ma
žais langeliais, saugomos topolių, nu
lytų beržų. Dažnai sutiksit kaimus, 
kurie skęsta pušynuose, ar žiūri į Ne
muną ar Merkį, nešančius tylų skun
dą iš už linijos. Jums, marijampolie
čiams, bus kiek liūdnoka, turtingo 
krašto vaikai, nejaus kiek tylaus var
go neišprašomai ilsis tyliuose smilty
nuose. Tačiau jūs nenuliūsit, čia 
žmonės linksmučiai, jie moka susigy
venti su savo vargu, o anksti rytą, vė
lai vakare skamba Dzūkijos dukrų 
daina, ar dalgius ant pečių užsidėjusių 
Šarūno ainių sutartinė.

Aš visa širdimi jus kviečiu, eisim 
visi trvs, tu Algi, Stepas ir aš. Prie 
pat demarklinijos keliausim.

Dėl kelionės labo ir mūsų nesulau
žomos valios naudai, eisim paskirstę 
laiką, nekeisdami maršruto. Nors 
kažin kas ištiktų, mes visi pasižadė- 
sim savo draugovės vadui, pereiti'nu
matytą kelią. Mūsų kelionę gali su
laužyti tik liga ar mirtis, bet dėl to
kių niekniekių mes galvos nesukam, 
tad vyrai į žygį.

Aš turiu žygio planą, viską smul
kiai apskaičiau, poilsio ir keliavimo va
landos minutėmis išskaičiuotos. Lau
kiu atvykstant.

Jūsų bičiulis, Valensas".

Algis dar kartą permeta akimis laiš
ką. Štai jie atvyko, šį vakarą užkurs 
laužą, o ryt, saulei tekant, išvyksta. Jis 
nesupranta, kam taip iškilmingai Valen
sas ir jie prisieks kelionę ištesėti, kam 
tiek skautų susirinko prie laužo.

Užsidėjęs rišulį ant pečių atėjo prie 
laužo.

Stepas jau užkūręs laužą, keletas vil
kiukų šoka, du skiltininkai braižo kažin 
ką ant storo popierio.

Prie palapinės Valensas skaldė mal
kas, o prie makaronų sriubos budėjo 
Verutė.

— Tavo kelionei paplatėliai, Algi, 
blokšdamas naštą. Prie beržo šaknų su
sėdusios skautės minko tešlą.

— Tavo kelionei paplatėlei, Algi. 
Žiūrėk, neišžarstyk kur ant kryžkelės, — 
kalba Aldutė, dar iš paukštyčių neiš- 
skridusi, tačiau papločius rūpestingai 
ploja.

— Pažiūrėsim, kokie bus papločiai, 
ar ne varnoms reiks paaukoti, — Algis 
abejoja.

Sriuba išvirė, karšti paplotėliai išsiri
kiavo ant baltos paklodės, laužas jau bai
gė degti. Vakarai juosvai raudoni, sau
lė seniai nusileidusi žarų neberyškina,

Valensas, Stepas ir Algis atsistojo 
prieš savo skiltininką, visi trys pasiža
dėjo nuo savo pažadų neatsisakyti, iš
tvermingai keliauti.

Dviejų skilčių būrys linki laimės ir 
pasisekimo, o skiltininkas Janulis pri
dūrė:

— Malonu jums linkėti laimės, nes 
jūs ir iki šiolei buvot ne paskutinieji. 
Valensas, tarsi gerbdamas mano skiltį, 
ima mano vieną vilką, Algį, ir savo skil
ties drąsų, nors jauną, vilką Stepą. Rei
kės, brangūs keleiviai, ištvermės ir pasi
šventimo, nes poilsis, kelionė ir tam tikri 
darbai reikės paskirtomis valandomis 
atlikti. — Kiek šypsodamas Janulis pri
dūrė: „Kožnas žmogus turi bendrą, su 
visais bičiuliais, su idėjos draugais, paga
liau ir su visa tauta, siekiamą tikslą, be 
to, turi kartais ir savo, taip pasakysiu, 
asmenišką tikslą. Tad laimingos kelio
nės, vyrai“.

Algiui taip išdidų ir nepaprasta, per 
jo mintis lekia vaizdai. Koks kruopščiai 
sumanus tas Valensas! Jis pasikvietė į 
savo tėviškę, prie demarklinijos miške 
sukviečia Janulio vadovaujamą Liubavo 
apylinkės skiltį, atvažiavo Valenso ve
dama skiltis, dar ir penkios skautės, pa
daro miške iškylą, uždega laužą.

Sudie, jūs trys vyrai, laimingos kelio
nės! Rodos, visi kalba. Jis būdamas 
namuose- galvojo apie kelionę, rodės ji 
bus tokia paprasta, išeis du Marijampo
lės apskričio vilkai, su jais Liubavo mies
telio gyventojas, mokslo draugas Valen
sas, pereis nuo Liubavo iki Vievio, ir 
baigta.

O Valenso kitaip galvota. Toks pla
nas išdirbtas.

Jam rodos, dabar jie eina į kažin ko
kią didelę kelionę, sakytum naują Ame
riką atras. Jis pažiūri į Stepą, matyt, ir 
jis susijaudinęs.

Verutė apžiūri visų keleivių maistą, 
rūpestingai iššluosto katiliukus. Aldona 
visiems po maišelį kruopų įdeda.

— Išmoksit geriau šeimininkauti, kai 
viską patys gaminsit, be to, ivertinsit 

šeimininkių darbą ir suprasit virtuvės 
reikšmę gyvenime, — Verutė šypsodama 
užriša duonmaišius.

— Bičiuli, patikrinkim, ar viską mes 
turim, — tarsi senas vadas kalba Valen
sas, pats patikrindamas visų daiktus.

— Žemėlapis štai, — Stepas rodo.
— Kompasas, termometras pas mane,

— Algis atsiliepia.
— Matyt, į šiltinėmis sergančių kraš

tą keliaujat — juokauja Janulis.
— Kažin, gal neimti? — Algis klausia.
— Daug čia svorio, išsivers, — Ste

pas pataria.
Užgeso laužas, atsisveikinę, per mišką 

dainuodamos nuėjo į miestelį abi skiltys.
Valensas prie beržo sėdi tylus, susi

mąstęs, Algiui rodos gaila, kam juos vie
nus paliko. Nueinančių dainos aidas 
plaukia per girią, aidi medžių viršūnėse.

Tyli naktis ilsis miške. Retkarčiais 
praskrenda genys, už miško tyvuliuojan
čiam ežere sukrypščia antis. Danguje, 
pro medžių šakas išsiskverpia, žiba 
žvaigždės. Laužo pelenai, kaip balkšvi 
pūkai, pūpso, po jais žiba gęstančios ža
rijos.

Degėsiais ir pušių sakais kvepia 
aplink.

Stepas išsiėmė peilį, tylomis piausto 
nagus, nupiovęs paspiaudė galus pirštų, 
samanomis patrynė.

— Štai kur puikus pirštų žvilginimo 
būdas, reikėtų salionų damoms pranešti,
— šypsodamas kalba Stepas.

— Rodos, metas gulti, — pasiūlo Va
lensas, pats eidamas prie palapinės.

Samanų patalas kvepia palapinėje, 
Valensas padarė žemesnę pagalvę:

— Reikia priprasti ir ant kumščio 
miegoti. Aš kartą miegojau ant pievos 
ir tik pusbačius galėjau po galva pasi
dėti.

Visi trys sugulė. Algis pasisiūlė pa
saugosiąs drabužius, girdi, kas nors gali 
nudžiauti.

— Be reikalo, Algi, dzūkai neturtingi, 
bet teisingi. Ne visada turtingumas drau
gauja su tiesa. Yra žmonių alkanų ir ant 
uolos gyvenančių, tačiau prie svetimo ir 
šipulio netiesia rankos. Dzūkija teisin
ga ir ne vagišių šalis.

Algiui šiltoka, iš tikrųjų Valensas gal 
užsigavo,

— Tai ne, aš taip sau, senu papročiu. 
Juk mes ir sargybą turim pažinti. — Algis 
teisinasi.

—• Mes keleiviai ir savo šalyje, savi 
su savais, tegu neužguls mus sargybos pa
reiga.

Po valandėlės Valensas, tarsi pareigą 
atsiminęs, atsikėlė.

— Tiesa, aš turiu vieną laišką, jis rei
kės nunešti į Kapčiamiestį, tu, Algi, pasi
imk pas save. Kai nueisim į Kapčia
miestį, neužmiršk jį įteikti adresatui.

Algis pavartė laišką, įsikišo į užantį. 
Kodėl pats Valensas jo neneša. Jis pa
žiūrėjo į Valensą, norėjo klausti, nepa
togu.

Pro palapinės kilpelę Stepas mato 
žvaigždelę, žiūri akis ištempęs. Dangus 
taip arti, rodos, už skylutės ranka pa
siekiamas gelsvai mėlynas dangus žvaigž
dėmis nusėtas.

Jam miegas toli, įvairios mintys zuja 
galvoje. Ilgas kelias, nuo Liubavo iki 
Vievio gabalas kelio. Tegu eis devynias
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„Prieš juos ištiso stulpas su ereliu, o už stulpo smėliuoti kalneliai 
ir lūšnos“. „Prie palapinės Valensas skaldė malkas, o prie makaronu budėjo Verutė“

dienas, tačiau kiek visur teks sugaišti, 
kiek visokių darbų klius. Ir skubėti ne
galima. Taip kaip laikrodžiu taksėk.

— Valensai, tu miegi? — klausia 
Algis.

— Miegu. Ko jūs, it kepami.
— Ryt be saulės išeinam?
— Ne, saulei tekant, — atsako Va

lensas, apsikloja kojas.
Po valandos visi miega, rytuose aušra 

ryškina dangų, už šilų, kažin kur toli nu
aidėjo šūvis. Vėl tylu. Voveris iš me
džio žiūri i palapinę, kraipo gudrią gal
vutę, gal stebisi iš kur toji būda atsira
do, kieno trys poros kojų. Numetusi 
konkorėžį įskubėjo viršūnėn eglės.

Rytas jau ryškus, saulė tik plėšiasi iš 
už šilo, tylus, rasos karoliais šaltas rytas.

— Stepai, kur Valensas?
Stepas trina akis, suniurnėjęs staiga 

nu *
— Kas, kur?!... Tai kur jis?
Algis apžiūri palapinę, apsidairo. Va

lensa viskas pasiimta, tik judviejų daik
tai, dvi poros pusbačių, skrybėlės.

— Štai, raštelis, — Stepas paima pa
lapinės kilpoj įkištą kortelę.

Greit abu subeda akis:
„Bičiuliai!

Keliaukit numatytais keliais ir aš 
keliauju. Kur mums reikės susitikti 
— susitiksim. Visi numatyti darbai, 

išskyrus kelionę ir sustojimo bei po
ilsio vietas — atpuola. Žemėlapio ir 
kompaso nepalieku. Ar jie jums rei
kalingi, kada keliaujat tėviškės lau
kais, savi tarp savų. Linkiu pasise
kimo! Keliaudamas aš žinosiu kur 
jūs, o kur aš esu — vėliau sužinosim.

Jūsų bendrakeleivis 
Valensas".

Abu į viens antrą pažiūrėjo, tarsi 
klausdami kur eiti.

— Tai ką? — Algis.
— Tai ką, keliausim, — Stepas.
— Keliausim, bet į kurią pusę?
— Tuoj išeisim iš miško, sužinosim. 
Išardę palapinę, susitvarkę pasuko į

Gelmių užkariavimas.
Gelbėjimas paskendusių turtų.

I.
Tai buvo aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoje, 

kaip tik tuo metu, kai visa Europa su ginklu ranko
se stovėjo prieš revoliucinę Prancūziją. Prancūzų 
kariuomenė nukariavo Belgiją ir iš Holandijos padarė 
Batavijos respubliką. Prūsai ir ispanai buvo pri
versti pasirašyti negarbingą Bazelio taiką. O Habs- 
burgai pasirašė Kampo Formio taiką, sulig kuria Bel
gija, Lombardija ir kairysis Reino krantas atiteko 
Prancūzijai. Karais praūžusieji metai Hamburgui bu
vo tuo reikšmingi, kad jį padarė pasaulinės prekybos 
vieta. Laimėjus karą jis tapo visos Šiaurinės Euro
pos svarbiausiuoju prekybos uostu. Jau vien Ameri
kos išsilaisvinimo karas smarkiai pakėlė žymiai nu
smukusią Hamburgo prekybą, o dabar, kai prancūzai 
nukariavo Holandiją, — visa jų prekyba suėjo į seną 
Hanzos miestą. Šitas staigus likimo pakrypimas išti
ko Hamburgo pirklius visai nepasiruošusius svarbiau
siame reikale: visiems stigo pinigų tvarkingai mokėti 
už važmą, o už paskolas bankai reikalavo ligi 30%. 
Pirkliai ištikti bėdos pradėjo ieškoti pagalbos užsie
niuose. Bet beveik visos žemyno valstybės kariavo 
arba ankstyvesnių karų buvo nualintos. Iš jų nega
lėjai laukti jokios pagalbos. Anglija buvo vienintelė 
valstybė, kuri karo metu praturtėjo. Savo galingu 
laivynu ji atėmė visas kolonijas iš Prancūzijos ir są
junginių valstybių. Tuo pačiu metu ji išplėtojo savo 
prekybą visose srityse ir savo pramonės įmones 

smarkiai padidino. Tokiu būdu, po ilgų karo metų 
ji buvo turtingesnė, negu pirma. Josios sąjungininkai 
žemyne nešė karo naštas, o nepasiekiamoji sala pri
pildė savo kišenių.

Hamburgas kreipėsi į šią turtingą Angliją pagal
bos. Suprantama, anglai noriai atsiliepė, nes Ham
burgas buvo Prancūzijos priešas. Be to, kai Hambur
ge prekyba žydi, tai Anglija uždirba pinigų. Susidėjo 
keli Londono bankai ir paskolino Hamburgui reika
lingus 24 milijonus talerių. 1799 m. spalių mėnesio 
pradžioj ši suma jau buvo paruošta. Ją sudarė tai 
kalti auksiniai, tai grynas auksas arba sidabras. Iš 
karto manė šį brangų krovinį pervežti paprastu už
dengtu prekybos laivu. Bet tais laikais kelionė jū
romis buvo pavojinga. Nors prancūzų laivynas senai 
buvo sunaikintas, bet kanale sukinėjosi didelė dau
gybė plėšikiškų laivų, kurie turėdavo išsikabinę pran
cūzų vėliavą ir tykojo gero grobio. Dėlto anglų val
džia nutarė duoti karo laivą auksui pervežti. Davė 
greit einantį, gerai ginkluotą fregatą ,,L u t i n ą“, ku
rį prieš kelis metus buvo atėmę iš prancūzų. Lobis 
visai slapta buvo sudėtas į statines, dėžes ir su
krautas laivan. Spalių 9 dieną vakare, esant gra
žiam orui, išvažiavo „Lutina“ iš J a r m u t R o d s o.

Pirmomis valandomis vėjas buvo labai palankus 
ir „Lutina“ nuvažiavo gerą galą. Bet vidurnaktį, kai 
jau pasiekė Hel golando aukštumą, pakilo dide
lė audra, kuri pūtė nuo Olandijos krantų. Ir kai pil
kėjo rytas, puikusis laivas su visu savo lobiu nusken
do prieš pačią Z i u d e r i o jūrą. Tai buvo visai ne
toli Terselingo salos. Laivas užvažiavo ant
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rytus. Ten saulė teka, miškas, rodos, 
retesnis.

Po valandos kelio išėjo iš miško, prieš 
juos ištiso stulpas su ereliu, o už stulpo 
smėliuoti kalneliai ir lūšnos.

Sustojo. Nustebę žiūri į stulpą, tai 
į vienas antrą.

— Tai jau okupuota!
Stepas truputį linkteri galva, patylo

mis iškošia:
— Okupuota.
Prieš juos tie patys laukai, pušynai, 

lūšnos slėnėlesnėse vietose sodais apsi
supę, toli matosi artojas.

Abiejų širdis užkliudė skausmas, pil
ka ir nyku akyse. Atsiminė vilniečius, 
vergiją, „Gedimino vilko skautus”. Tai 
jie ten už tų kalnų, o čia stulpais ir dur
tuvais, kaip peiliu perplauta šalis.

Tačiau, abu pasitraukė į mišką. Ateis 
kareiviai, nepabėgsi.

— Tai kur eisim?
— Kur? — Algis klausia Stepą, Ste

pas Algį, abu brenda atgal.
(Bus daugiau).

Vyt. Donaila.

Žavinga valandėlė ramią stovyklos naktį.

Tarp žjdiiičiiĮ pievq.
(Nuotrupos iš kelionės po Lietuvą).

Liepos 6 d.
Šį rytą neramiai varčiaus lovoj. Daž

nai pramerkdavau akis, o mintys sukosi 
apie seniai svajotą kelionę po Lietuvą. 
Pasižiūriu į kertę, ten rimtai guli pri
kimšta kelionės kuprinė. Ant kėdės links
mai šypsos skautiška uniforma ir viole
tinis kaklaraištis.

Atsikėliau. Taisaus, peržiūrinėju rei
kalingiausius dalykus. Kažko truputį 
liūdna. Ir ežeras taip neramiai šniokšda
mas, daužo pakraščiais prikabintas žve
jų valteles. Et, kad bent greičiau tas 
mano draugužis ateitų! Aš tiesiog nebe- 
kantrauju matydamas, kaip mano namiš
kiai šokinėja apie mane. Pagaliau ir jis. 
Nėra ko gaišti. Atsisveikinu namiškius. 
Mama. Sena mamytė, jis vis manim rū
pinasi. Kai pabučiavau jos susiraukšlėju
sią ranką, tą rankutę, kuri tiek neįkai
nuojamai manim rūpinosi ir tebesirūpina, 
ji užkabino grandinėlį motinišku švelnu
mu pabučiavo. Širdį kutena gailesys...

Po pusvalandžio jau dūmėm dulkėtu 
vieškeliu, ir atsisukę paskutinį kartą at
sisveikinom dingstančius Telšių bokštus. 
„Sudiev Lietuva, man linksma buvo", už
traukė draugas.

Kelias baisiai smėlėtas, bet mūsų nuo
taika pakilusi. Pro akis skuba žydinčios 
pievos, kvepią miškai ir daugumoje šiau
diniais stogais ūkininkų trobelės. Vėjelis 
švelniai niūniuodamas dumia kartu su 
mumis.

Varniai. Pirmas didesnis mūsų ke
lionės punktas. Koncentracijos stovyk
los rūmai, aptverti spygliuota viela, bau
ginančiai stumia. Prie vartų stovįs ka
reivis atidavė mums pagarbą.

Miestelis nemažas. Daug istorinių vie
tų. Vienos bažnyčios rūsy ilsisi didžiojo 
žemaičių veikėjo vyskupo M. Valančiaus 
kaulai. Neilgai turėjom laimės džiaugtis 
garsiaisiais Varniais. Besileidžiančios 
saulės spinduliai priminė nakvynę, todė' 
skubėdami spaudėm į Barstegų km., 
kur mūsų laukė malonus gimnazijos drau
gas, gardi vakarienė ir viliojantis guolis.

Liepos 7 d.
Kaip malonu kvėpuot užlipus didm- 

gon žemaičių milžino — Medvėgaiio 
— viršukalnėn. O platus akiratis... Sun
ku atitraukti akis nuo žydinčių pievų, 
paslaptingai išsidraikiusių miškų, tyvu- 
liojančių besileidžiančios saulės spindu
liuos ežerų. Toliau Šatrijos kalnas, o 
ten už jo, kairėj, pasislėpę tūno Tel
šiai.

Atsigulėm kvapiuos dobilėliuos. Krū
tinėj taip lengva ir smagu. Užsimerkiau ir 
matau dvi mėlynas žavias akutes, lygiai 
tokias, kaip Telšiuos. Dolores, nejaugi 
tu? Taip, tai ji. Jos akys lydi mane viloj 
kelionėj.

Aš niekuomet neužmiršiu to dieviškojo 
saulėlydžio. Tai buvo reginys, kokiu gali 
džiaugtis tik nuo Medvėgalio kalno. Jau 
visai sutemus grįžom į Laukuvą, kur 
motiniškoj p. T. Kelpšienės (mūsų tun- 
tininko motutės) globoj gerai pailsėjom.

Liepos 10 d.
7 klm. už Tauragės mus nustebino 

puikus miesčiukas. Visur mūriniai namai, 
raudoni stogai ir beveik išimtinai vokiš
ki parašai. Užkalbinom nedidelį vyruką.

— Ich verstehe nicht litauisch! — at
kirto šis. Iš įdomumo net išsižiojom. 
Gnybu sau į nosį ir manau, ar tik ne
sapnuoju. Dar pasiteiravom kažkokios 
nusidažiusios panelės. Atsakymo nėra.

— Po šimts gegučių, nejaugi čia nie
kas lietuviškai nesupranta, — širsta mano 
draugužis.

smėlio ir tuoj suklimpo. Iš 300 vyrų įgulos tiktai du 
išliko gyvi.

Vos tik atėjo Olandijon žinia apie „Lutines“ nu
skendimą, vos praplito išsigelbėjusių jūrininkų pa
skleisti gandai apie laive buvusį didelį aukso kiekį, 
Olandijos valdžia tuoj uždėjo areštą ant paskendusio 
laivo. Juk ji buvo prancūzų sąjungininkė, kariavo su 
Anglija, todėl ir šiuos turtus paskelbė karo grobiu 
esant. Atrodė, kad šie 24 milijonai talerių anglams 
jau yra žuvę. Tuo metu anglai jokiu būdu negalėjo 
šio lobio gelbėti. O aukso savininkai dėl to taip pat 
neturėjo jokių nuostolių. Jie, kaip atsargūs žmonės, 
apdraudė viską didelėj Laivų Draudimo įstaigoj, Lon
dono Lloyde, o Lloydas čia pat visą vertę sumokėjo.

Keista, bet Batavijos respublikos valdžia pra
džioj visai nesirūpino netyčia jiems patekusio lobio 
gelbėti. O atoslūgio metu paskendusį laivą tada dar 
lengvai galėjai išgelbėti. Tiktai už poros metų, kai 
kraštas vėl turėjo karalių, buvo išleistas įsakymas 
bandyti laivą traukti. Valdžios atstovai nupasakojo 
šią paslaptį arti gyvenusiems žvejams, o tie tinklais 
ir austrėms gaudyti replėmis pradėjo darbą. Kad ir 
šitokiomis paprastomis priemonėmis dirbant, darbui 
vis dėlto buvo išleista daugiau kaip milijonas talerių. 
Viską sukliudė staiga Z i u d e r i o jūroje kilusios 
audros ir smarkiai besikaitaliojanti jūros srovės 
kryptis, kuri paskendusį laivą užnešė kelių metrų 
storumo smėlio sluogsniu. Tai atsitiko 1801 metų 
žiemą. Nuo to laiko ištisą dvidešimt metų niekas ne
kliudė „Lutinai“ ramiai snausti, nes jau minėtomis 
priemonėmis gelbėti nebuvo galima. Su truputį di-
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dėsniu pasiryžimu bandė dar lobį pasiekti 1814 me
tais, bet viskas veltui.

1821 metais keli Olandijos piniguočiai sudarė 
,,Privilegijuotą laivams iš gelmių traukti Draugiją“, 
kuri gavo iš Olandų valdžios koncesijas iškelti „bū
tinos“ lobį. Už tai ši draugija privalėjo pusę išgel
bėtos turte vertės atiduoti valdžiai. Draugijos įstei
gimas buvo Anglijoj nepalankiais jausmais sutiktas, 
nes anglai, vis dėlto patys tikėjosi kurią nors dieną 
išgelbėti auksą, tuom labiau, kad karas tarp Olandi
jos ir Prancūzijos senai buvo baigtas. Dabar šitos 
viltys atrodė visiškai dingusios. Vis dėlto Lloydas 
tikėjosi tam tikrą dalį nuostolių sumažinti ir 1823 m. 
su atitinkamu prašymu kreipėsi per britų valdžią į 
Olandijos karalių. Kreipimasis liko ne be pasekmių. 
Karalius, tur būt, netikėjo, kad gelbėjimo bandymai 
pasiseks, o gal norėjo Anglijos karaliui įrodyti savo 
draugiškumą, visas teises į lobį perdavė Jurgiui IV, 
tuometiniam Anglijos karaliui, o pastarasis šitaip 
įgytas teises tuoj perdavė Lloydui.

Bet ši dovana buvo tiktai ant popieriaus, nes 
„Privilegijuotoji draugija“ per 25 darbo metus visiš
kai neteko vilčių, ir nematė būdų ištraukti. Atrodė, 
tarytum jūra nori „Lutinos“ lobį pasilikti. Buvo 
jau manoma net darbus nutraukti. Bet 1857 metais 
pasikeitusioji srovė staigiai nunešė storą smėlio 
sluogsnį ir prie paskendusio laivo dabar bent prieiti 
galėjo. Bet ši laimė neilgai tesėsi, vos ligi sekančių 
metų vidurio, kol lobis buvo tikrai pasiektas. Pa
vyko turtą pasiekti pirmą kartą į jūrą besileidžian- 
tiems narams. Ligi tų pačių metų spalių mėnesio 
narams pasisekė iškelti daugiau kaip pusę milijono
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Traukiam toliau. Plentas nusodintas 
medžiais, vienur kitur išsidraikę viensė
džiai. Gražu ir tvarkinga. Horizonte pa
sirodo didelio miesto kontūrai (buvo mig
lota diena), Tilžė. Pravažiuojam tiltą ir 
atsiduriam grynai vokiško stiliaus prie
miesty. Visur vokiški parašai, vokiška 
kalba. Vadinas, mus ištiko mažas neti
kėtinumas: vietoj į Jurbarką, nuke
liavom į Tilžę. Džiugus šiurpulys nu
kratė, kad taip lengvai perėjom „sieną",

— Kodėl nepakeisti maršrutą ir pa
keliauti Vokietijoj! — siūlo draugas. Pil
nai pritariu jo sumanymui. Tik staiga 
važiuojant pro gražų didelį tiltą, mus su
stabdė lietuviškas balsas:

— Kur Tamstos?
— Į Vokietiją!
— Vizą turit?
__ 7 __
— Prašau... — parodė valdininkas ke

lią atgal, kuriuo tik atvažiavome. Kiek 
nusivylę grįžtame iki Jurbarko plento. 
Užpakaly tirpsta kilometrai. Palei plentą 
išsisklaidę vokiško tipo kaimai, vokiški 
žmonės ir monotoniška lyguma. Sma
lininkai. Už jo, kaip kirviu nukirsta, 
prasideda lietuviška netvarkė. Tartum iš 
žemės išlindo sukrypusios trobelės, pa
kely išvirtę medžiai...

Už keliolikos kilometrų Jurbar
kas. Gatvės siauros, susiraičiusios, o 
dvokia... Matyt, kad ne vokiškas ir ne 
lietuviškas miestelis.

Persikėlę Nemuną, laimingai pasie
kėm S k i d u 1 i ų dvarą, kur turėjom re
komendacijas. Tą dieną padarėm per 

100 kilometrų.
Liepos 12 d. sekmadienis.
„Planet a“ paskutinį kartą spiegia

mai sukaukė ir pasijutom plaukią prieš 
srovę. Žmonių maža, įsitaisėm patogiai ir 
gėrimės žavėtinomis Nemuno atšlaitėmis. 
Garlaivis priešakiniu galu skiria blizgan
čias bangas. Putos taškydamos neria į ša

lis, o užpakaly vėl susijungia ir įniršusios 
veja garlaivį. Retkarčiais praplaukia ki
tas garlaivis. Žvėriškas sirenos kaukimas 
sudrebina orą.

O Nemuno pakrantės užburiančiai ža
vios. Apaugę krūmais, jaunom eglutėm, 
lapuotais medžiais mirga tūkstančiais 
gražiausių vaizdų. Kairiajam krante tarp 
medžių išneria kampuotas pilies bokštas. 
Kaip viduramžiais. Tai Raudonės pi
lis — didingas riterių laikų prisiminimas.

Smagu, be galo smagu keliauti gražią 
vasaros dieną garlaiviu.

Liepos 14 d.
Po smagios kelionės garlaiviu vėl 

sėdam ant dviračių. Anoj Nemuno pusėj 
visai kitoks gyvenimas. Mums ypatingai 
keista gyventojų tarmė. Pakely daug 
gražių sodybų. Žmonės daugiau apsišvie
tę, tik gamta skurdesnė. Ach Žemaitija, 
man jau ilgu be tavo žaliuojančių kalnų, 
blizgančių ežerų ir tyliai, tyliai dainuo
jančių šimtamečių miškų...

Liepos 17 d.
Atsibudau ir netikiu, kad mes A1 y- 

t u j. O gal? Juk Šakiai, Naumies
tis, Vilkaviškis, Marijampolė 
kažkur maloniuos atsiminimuos bepaliko. 
Oi tas laikas laikas...

Šiandie poilsio diena. Malonioji ponia 
Janavičienė nė klausyti nenori apie to
limesnę kelionę, kol mes neapžiūrėsim 
Alytaus apylinkių. Pasidavėm ponios va
liai, ir Kazys su Stasiuku išvedė „eks- 
pedicijon". Iš pradžių kažkaip nejauku 
su naujaisiais mūsų alytiškiais broliais, 
bet paskui, kai įsismaginom... Ilgai trau
kėm į savo miesčioniškus plaučius gai
vinantį Alytaus orą ir siautėm žavėti
nose Nemuno pakrantėse. Priėjom be 
galo stačią smėlio pakriaušę. Mėginom 
kopti. Sunku, bet kartu ir neapsakomai 
malonu, kai jauti po kojų slenkant auksi
nį smėlį. Kiek toliau didelis tunelis, pro 
kurį sriuvena upeliukas. Žaidžiam „ban-

PADĖKA.
Alytaus r. tunto tuntininkui 

sktn. K. Dineikai, Alytaus skau
tams ir visiems kitiems, suteiku
siems pagalbos ruošiant Marijam
polės r. t. skautų stovyklą, širdin
gai dėkojame.

Stovyklautojai.

ditus“. Skardžiai aidi linksmi krykštavi
mai ir nesulaikomai besiveržiąs jaunystės 
juokas.

Patenkinti grįžome pietums. Paskui 
ilsėjomės, skaitėm, šaudėm iš lankų ir 
vakare lankėmės kino teatre.

Liepos 18 d.
Ir šiandie ilsimės, o ryt autobusais 

važiuosime į Perlojos (netoli de- 
marklinijos) paminklo atidengimo iškil
mes.

Liepos 19 d.
Du autobusai pilni Alytaus šaulių bir

bia Perlojos link. Važiuojam ir mes. Mū
sų naujasis bičiulis Kazys mus lydi. Pra
važiuojam Daugų ežerus, V a r ė n ą... 
Perloja nedidelis smėlėtas miesčiukas. 
Bet šiandie čia nepaprastai gyvas judėji
mas. Visur knibžda žmonės, visur pilna 
dviračių, arklių, automobilių. O miestelio 
vidury didingai pakėlęs galvą stovi Vy
tautas Didysis. Jo akys piktai nukreiptos 
lenkų pusėn, o dešinė spaudžia kalaviją 
ir nekantraudamas laukia, kada suaidės 
tiesos ir kovos trimitai, kada išmuš su 
ilgesiu laukta valanda.

Vos kelios dešimtys metrų nuo pa
minklo — demarkacijos (administracijos) 
linija. O toliau... toliau brangi Vilnijos 
žemelė. Sukandę dantis žiūrim į anapus 
tilto, kur lenkų kareiviai brutališkai ap
žiūrinėja praeinančius į mūsų pusę. Už-

gryno aukso, ir visi tikėjosi, kad pasiseks išgelbėti 
visas turtas, tai yra tiktai laiko dalykas. Tuo reikalu 
daug tuščiai džiaugėsi abiejose kanalo pusėse.

Bet inžinieriai darydami apskaičiavimus visiškai 
pamiršo Šiaurės jūrą, kuri staigiai viską kitaip nu
sprendė. 1858 metų gale jūros srovės vėl užnešė pa
skendusį laivą ir darbininkai negalėjo toliau dirbti. 
Narai vis dėlto ištyrė, kad smėlio sluogsnis nėra toks 
jau storas, bet nuolat vis storėja. Atskirose vietose 
buvo galima jis nuvalyti ir vėl prieiti laivą. Šitas pla
nas pasisekė ir tuo būdu išgelbėjo žymią vertės dalį. 
Iš viso šiuo darbo laikotarpiu išgelbėto aukso suma 
viršijo pusantro milijono talerių. Bet 1860 metų ga
le smėlio sluoksnis buvo toks storas ir pelnas toks 
mažas, kad turėjo nutarti darbus nutraukti, nes ne
apsimokėjo išlaidos.

Su mažomis išimtimis ši pertrauka tęsėsi ligi 
1866 metų. Tuo tarpu technika pastatė naują že
mėms semti mašiną. Technikai su žemsema norėjos 
Šiaurinės jūros vaidmenį atlikti. Norėjo nuvalyti 
smėlį ir padaryti narams vietą. Mintis buvo gera, 
tiktai per daug sumažinta jūros reikšmė. Ką žemse
ma nuvalydavo, srovė per savaites ir mėnesius pa
mažu vėl užnešdavo. Ir per septynis tokio darbo 
metus ištraukė kelis aukso gabalus, kurių vertė buvo 
apie 20.000 talerių. Sekančiais metais, kaip tik sro
vės ir oro sąlygos atrodė geresnės, vėl buvo daromi 
bandymai, bet jie dar mažiau apsimokėjo. Pagaliau 
1900 m. ši olandiška turtams iš jūros kelti draugija 
paskelbė, kad netiki pasisekimu ir nutraukia sutartį.

Anglijoj buvo optimistiškesni, nes gelmėse esąs 
auksas — apie 20 milijonų talerių — smarkiai juos 

viliojo. Reikia tiktai geresnis darbo metodas vartoti 
— manė. Daugiau mašinų! Kokiam galui turim tech
niką, jei nemokam jos išnaudoti? Žemsema norėjo 
įveikti jūros srovę, ar gi tai ne juokinga? Išcentri
niais siurbliais ir čiulptuvais tai padarysi! — pasako
jo anglai. Anglų „Nacionalinė laivams ir turtams gel-

Anglą Nacionalinė 
laivams ir turtams 
gelbėti asociacija 
specialiu savo laivu 
ieško paskendusius 
milijonus, kuriuos j 
jūros gilumą panėrė 
laivas „L u t i n a“, 
čia esąs jūrą gelmėse.
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kalbinam keletą piliečių iš „anapus". 
Kalba gražiu lietuvišku akcentu. Sako, 
boikotuoją visa, kas lenkiška. Pav., iš ki
tos pusės ateina suplyšusiais rūbais, čia 
nusiperka naujus ir palikę senuosius 
grįžta atgal. Tikrai susipratę tie perlojie- 
čiai. Paminklo atidarymo iškilmėse daly
vavo daug aukštų svečių iš Kauno, ir di
delė minia žmonių.

Kai vakare grįžom į Alytų, buvo visai 
sutemę. Neiškenčiu nepasidžiaugęs Aly
taus šauliais, kurie savo organizuotumu, 
tikrai šauliška nuotaika ir malonumu pa
liko mums gražiausių prisiminimų.

Liepos 20 d.
Atsisveikinom vaišinguosius šeiminin

kus, pasikeitėm su alytiškiais adresais ir, 
po kelių dienų poilsio, vėl sėdim ant dvi
račių. Gaila gražaus miesto. Ir pakelio 
vėjas liūdniau švilpia. Rodos, pasauly nie
ko nėra pastovaus.

Lygiu plentu našiai spaudžiam pedalus 
ir nė nepajutom, kaip atsidūrėm Birš
tone. Su įdomumu apžiūrinėjam mies
telį, kurortą, ragaujam „Birutės", „Vy
tauto“ vandenį. Sužinoję, kad skautės dar 
tebestovyklauja, keliaujam pas jas. Lai
veliu persikeliam per Nemuną ir prieš 
mūsų akis atsidengė palapinių miestas su 
savo gyventojomis. Stovyklos adjutante 
(telšiškė) leido apžiūrėti stovyklą. Gana 
patogiai įsirengusios. Ir čia, stovyklos 
gale, įsitaisiusios modernišką tualeto pa
lapinę.

Po gardžių pietų, kuriais pavaišino 
skautės, padėkojom stovyklos vadovybei 
ir vėl lygiu plentu pirmyn. Prienai sU 
garsiu alum, Garliava greit pasiliko 
užpakaly ir mes pasijutom bevažiuoją 
Laisvės alėja. Užėjom į Vyr. Sk. Štabą. 
Maloniai besišnekučiuojant su viena se
sute ir pažįstamu paskautininkiu, staiga 
pradėjo lyti. Bet mūsų laimei štabe atsi
rado Kauno tuntininkas su savo automo
biliu ir pasiūlė pas save pernakvinti. Net 
nuovargis dingo išgirdus tokį malonų pa
siūlymą. Visą likusį laiką praleidom pas 
p. tuntininką.

Mokytojų kampelis
Musų raštinė ir darbo knygos. 

(Pabaiga).
7. Gaunamųjų ir sftinčiamųjų raštų 

registracijos kn ga. Ji gali būti viena, 
gali būti dvi. Tai paprastas, bendra 
tvarka grafuotas, sąsiuvinys, kurį taip 
pat tvarko adjutantas.

8. Gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų 
byla. Jei raštų registr. knyga vie
na, tai ir byla viena; jei raštų reg. kny
gos dvi, tai ir bylos dvi. Į šias bylas su
segami gautieji raštai ir siųstų raštų nuo
rašai.

9. Turto sąrašas. Į šią knygą sura
šomas visas d-vės turtas. Išgrafavimas 
toks, kaip apskritai esti grafuotos pa
prastos turto sąrašų knygos. Būtinos šios 
grafos: eilės nr., daikto pavadinimas ir 
jo charakteringieji pažymiai, skaičius, 
kaina, suma, kieno lėšomis įgytas, kada 
įgytas ir kada, kieno aktu nurašytas. 
Turto sąrašą veda ir turtą prižiūri d-vės 
ūkvedis.

10. Kasos knyga. Surašoma d-vės 
pajamos ir išlaidos, iš ko gauta arba ku
riam reikalui išleista, suma, sąskaitos ar 
dokumento nr. ir data. Veda taip pat 
ūkvedis.

11. Pateisinamų dokumentų byla. Į 
šią bylą segama išlaidų sąskaitos ir pa
jamų dokumentai. Ant šių dokumentų 
užrašomi tie numeriai, kuriais jie įrašo-

Liepos 21 d.
Blogu keliu traukiam Babtų link, 

kur mūsų laukia telšiškis pašto valdinin
kas, atostogaująs gimtajam kampely.

Liepos 24 d.
Saulė raudonuodama skęsta dunksan

čiuose žemaičių miškuose. Jaučiam, kad 
greit pasirodys Telšiai, todėl kiek įkabin
dami spaudžiam. Iškyla vienas bokštas, 
antras... Širdis susijaudinus smarkiau pla
ka. Pagaliau įvažiuojam į tas gatves, kur 
kiekvienas namas, kiekvienas grindinio 
akmuo taip artimas ir pažįstamas, Gat- 

mi į kasos knygos pajamų ar išlaidų 
puslapį, šalia nr. pažymint raides P (pa
jamos ar I (išlaidos). Tvarko irgi ūkve
dis.

12. Pajamų kvitų knygelė. D-vė bū
tinai turi turėti kvitų knygelę, kad pri
imdama pinigus visuomet galėtų tvarkin
gai išduoti vienodą kvitą, bet ne įvairų 
pripuolamos redakcijos raštelį. Ir pigu 
ir tvarkinga. Ši knygelė ūkvedžio ži
nioje.

Be visų čia suminėtų d-vės darbo ir 
raštinės knygų, tenka dar neužmiršti 
d-vės albumo, vitrinos ir štampų — kam
pinio ir „Laiškams“.

Dr-vės albumą tvarkyti ir fotografijas 
bei laikraščiuose ir žurnaluose užtiktas 
nuotraukas rinkti galima pavesti taip pat 
atskiram vilkiukui (paukštytei). Vienas 
tik tvarko, bet medžiagą teikia visi. Ba- 
den-Powellis ypač labai proteguoja albu
mų sudarinėjimą vilkiukų d-vėms. Tai 
visuomet įdomi ir įvairi neužbaigiamo 
darbo sritis. Mūsų v.-p. d-vių vadų dė
mesys šios srities darbo neturėtų ap
lenkti.

Vitrina reikalinga kiekvienai mokyk
los v.-p. d-vei. Čia iškabinami praneši
mai, skelbimai. Vitrina v.-p. dėmesio 
centras. Neginčijama vitrinos ir auklėja
moji reikšmė — ji stiprina narių orga
nizuotumą. Ji yra adjutanto priežiūroje. 
Joje kabinami tik d-ko aprobuoti raštai

Štampus laiko d-kas ar adjutantas.
K. P.

vėj mus sveikina pažįstami. Jaučiamės, 
kaip herojai.

Galų gale ir namai. Atsisveikinu su 
savo geru kelionės bičiuliu. Namiškiai 
nustebę žiūri, lyg ne iš šio pasaulio grį
žusį. Keliais žodžiais apmetu Įspūdžius ir 
einu ilsėtis. Bet užmigti negaliu. Akvse 
mirga žaliuojančios pievos, matyti veidai, 
o jausmas, kad ryt daugiau nekeliausiu 
liūdnai skverbiasi į širdį. Ir širdy gimsta 
liūdesys švilpiančio vėjo, žavių reginių, 
paslaptingai išsitiesusių miškų ir žydin
čių pakelės pievų... Zero, Telšiai.

bėti asociacija“ pasisiūlė savomis lėšomis toliau tęsti 
darbus ir sudarė su Lloydu ir olandais sutartį, sulig 
kuria 70% išgelbėtos turto vertės tenka asociacijai, 
o kitą dalį lygiomis pasidalo abi antrosios.

1911 metais minėta asociacija iš tikrųjų gerai iš
galvotomis ir puikiomis priemonėmis pradėjo darbą. 
Paveikslėlyj matome darbus paskendusim laivui gel
bėti. Keliąs laivas turi storą, jūros dugną siekiantį, 
vamzdį, kurį galima sutrumpinti, pailginti ir, jeigu 
reikia, pakreipti. Su šiuo vamzdžiu yra sujungtas 
stiprus išcentrinis siurblys, kuris vamzdžiu čiulpia 
ant paskendusio laivo gulintį smėlį ir tokiu būdu pa
daro narams laisvą kelią, kurie gali tikrinti povande
ninio siurblio darbą. Iščiulptą vandens ir smėlio bui
zą leido lauk pro gale laivo pritaisytą vamzdį. Apa
čioj pritaisė dar tankų tinklą, kad įčiupti pinigai ar 
šiaip kieti daiktai jame liktų. Smėlis vėl atgal nu
eidavo į jūrą ir srovė jį nunešdavo. Šis prietaisas 
atlikdavo du įvairius uždavinius. Valydavo smėlį nuo 
paskendusio laivo ir atskirdavo iščiulptam smėlyj 
esančius kietus kūnelius. Narams nereikėjo atsidė
jus ieškoti smėlyje atskirų pinigo vienetų. Tokius 
čiulptuvus ir šiandien dažnai vartoja, kur reikia upė
se arba uostuose laikyti švarias pravažiavimui vagas.

Bet dirbant prie „L u t i n o s“ tuoj paaiškėjo, kad 
čiulptuvas nepajėgs jūros srovės įveikti. Jūra už
nešdavo vis naujo smėlio, ir daugiau, negu žemsema 
iščiulpti galėdavo. Pamažu vis storesniu sluogsniu 
dengdavo skandinį. Tai privedė inžinierius prie tos 
minties, kad reikia srovei padaryti kitą kelią, visai
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šalia skandinio, reikia srovę pakreipti į atvirą jūrą. 
Tokiu būdu manė išsisaugoti nuo šio priešininko. 
Čiulptuvais jūros dugne iškasė gana gilų, beveik 2000 
metrų ilgio, kanalą. Kanalas buvo baigtas kasti tiktai 
1913 metų pradžioj, nes reikėjo iščiulpti daugiau kaip 
pusantro milijono tonų smėlio, o 1912 metais dėl blo
go oro vos 300 valandų tegalėjo dirbti. Bet kai pa
galbinis kanalas buvo baigtas, skandinio valymas ėjo 
taip greitai, kad jau 1913 m. liepos mėnesį laivo šonai 
narui buvo lengvai prieinami. Ten pat laivo šone 
buvo rasta skylė, kurion įkišus ištiestą ranką aiškiai 
galėjai pajausti grynuosius pinigus. Be abejojimo, tu
rėta galvoj ta didžioji lobio dalis, kuri radosi pasken
dusio laivo viduje.

Linksmi narai kilo viršum, ir visi tikėjo, kad 
tikslas, pagaliau, bus pasiektas. Bet kai jie po kelių 
dienų pasiėmę didesnei skylei pramušti reikalingus 
irankius ir kėlimui pritaikintas svirtis, vėl nusileido, 
skandinys čiulptuvo išvalytoj duobėj buvo tiek pa
sisukęs, kad skylė vėl buvo neprieinama. Darbinin
kai labai nusivvlę turėjo kilti viršun.

Ar vėliau daugiau laimės turėta, nežinia, nes nuo 
to laiko joki pranešimai nebuvo skelbiami. Yra tiktai 
žinoma, kad darbas buvo tęsiamas ligi vidurio 1914 
metų, kol prasidėjo karas. Nuo to laiko kelti daugiau 
nebandyta, o jeigu ir bandyta, tai be pasekmių. 
Antraip, senai visuose laikraščiuose būtų pasirodžiu
sios žinios, nes savu laiku Anglijoj ir Olandijoj roman
tiškoji kova dėl „Lutinos lobių“ iš lūpų neišeidavo.

Iš H. G i u n t e r i o.
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Iš mūsų gyvenimo.

MALĖTIŠKIAI SMARKIAI JUDA.
— Su grikių krašto aukštaičiu neik 

grečium, jis, „cukrinę" grikinių blynų už
kandęs, moka ir dėl idėjos padirbėti. Ma- 
lėtiškiai tikrai triumfuoja, nes jau trys 
dr-vės... ir... kuriami vilk.-p. Yra ir rė
mėjų būrelis!...

Smarkiai pirmyn žengia II D. L. K. 
Gedimino (miesto skautų) dr-vė, kuriai 
dar tik prieš keletą mėnesių surašyti 
metrikai.

VII.24. buvo gan įdomus susirinkimas, 
dalyvaujant ir svečiams (Taškūnienė, Um
brasas, Pelakauskas). Programoj įsaky
mai, įdomūs ir gyvi iš tunto stovyklos 
pranešimai, dainos... Dr-vę globoja mok. 
p, Paltanavičius. Vadovauja judrūs skau
tukai.

VII.24. suruošė sporto aikštėje skau
tiškos nuotaikos didžiulę gegužinę, kur 
protarpiais orą suvirpindavo liaudies ir 
skautų dainelių meliodijų garsai (puikūs 
dainininkai!), publiką prajuokindavo 
skautų scenos vaizdeliai... Dr-vės reik
menims įsigyti pinigų gavo, kaip skiedrų.

(Ant. U. Kairionis).
— Malėtiškiai miesto skautai (vyrai 

iš stuomens ir iš liemens), gan smarkiai 
dirba ir vasaros metu... Vakarai, konkur
sai, iškylos, sueigos, ruošimasis III p. 1. 
egzaminams ir įžodžiui, — geriausiai vi
siems žinomos sąvokos. Narių apie 25. 
Vadovauja paskilt. Pr. Slavinskas.

— Liepos mėn, 7 d. Postovio ežere 
skautas A. U. išgelbėjo skęstantį vaiką...

K. K.

BUDĖK! GIEDRAIČIAI.
— 4 klasių pažymėjimai kiek atitraukė 

nuo skautiško darbo paskltn. A. Kavaliu- 
ką ir skautę E. Baltrūnaitę.

Petro Babicko apysaka.

Baisia ir netikėtą žinią jo laukė Klaipėdoj. „Sunkiai serga mama. 
I'rašo atvažiuoti“. Paskubom atsisveikinęs su bičiuliais ir padėkojęs 
dėdei Julijonui, jis, klaikaus nujautimo prislėgtas, įsėdo į traukinį. Visą 
naktį jis budėjo vagone prie lango, įrėmęs kaistančią kaktą į stiklą ir 
sudžiūvusiomis lūpomis kartodamas padrikus, savotiškos maldos 
žodžius „Dangaus galybe, suteik mamai sveikatos. Mirgančios žvaigž
dės — teikit mamai sveikatos. Mano mamai sveikatos .. .“

Rytą, privažiavęs savąją stotį, jis šoko iš traukinio ir bėgte pasi
leido namų link. Šalta rasa nubertos žolės drėgnino jo batus — jis 
nieko nebojo. Nukrito kepurė — nepaėmė nė jos. Štai ir savas kie
mas. Pirkios viduje vos spinksi žvakutė, lovoj, išbalusiu veidu, guli ji.

— Mama!
Murziukas puola ant kelių ties lova ir ilgai bučiuoja jos rankas. 

Motina šypsos. Slaugytoja, kaimo moteris, stovi galvūgaly ir šluosto 
ašaras.

— Mama, kodėl tu niekuomet, net žiemą, nesirgai, o dabar .. , 
kas tau? . . .

Motina tyli. Murziukas junta, kad jis kalba ne tą, kas prisirinko 
jo širdy per nesimatymo laiką. Skausmas, kaip stiklas, skrodžia jo jauną 
širdelę ir jis pradeda verkti. . . Motina tyli ir šypsosi. Jos veide ne
žemiška šviesa. Akys, rodos, mato kažką įstabaus, nes jose banguoja 
keistos švelnios šviesos.

— Tik ką kunigas buvo . . . Sakė nesą vilties, — šnabžda į ausį 
Murziukui kažkokia moteris,

— Ne! Mama! Mama!
Murziukas pašoksta prie durų, pats nežinodamas ką darąs, išbėga 

į kiemą ir vėl grįžta. Į pirkią renkasi žmonės. Jie visi tyli, bet ta tyla 
Murziukui atrodo, kaip žemės drebėjimo baisus trukšmas. Ūžia galvoj, 
lyg ten suktųs tūkstančiai mašinų. Nusilpęs jis atsiremia sienos. Aštrus 
vinis jam perplėšia skruostą, bet jis to nejunta ir nemato. Jis mato tik 
vieną skaistų veidą, kuris ryto saulei tekant gęsta . . .

Taip pat stovykloje.
Fot. Tambliūnas.

Po motinos laidotuvių Murziukas ilgai nenorėjo važiuoti į miestą. 
Jam buvo baisiai nesuprantama, kodėl mirė motina. Kodėl ji mirė, 
kaip tik tada, kada jis skaistesnį gyvenimą jai kūrė. Kaimynai pa
sakojo, ją labai ilgėjusią Murziuko, gyvenančio mieste. Ji labai 
mažai tevalgydavusi, bet nuolat pervargdavusi ir nors niekam nesi- 
skųsdavusi, bet kaimynai matė ją gęstant, kaip žvakelę. O dar dėl kaž
kokių pažadų ji pasnikavo ištisą savaitę.

Nemielas pasirodė gyvenimas Murziukui. Dėdė ir tetulė Lankai 
vos jį nuramino ir vėl išsivežė į miestą.

Pirmas, kuris aplankė Kaune Murziuką po nelaimės, buvo Vy
tautas. Jis apkabino jį ir ilgai tylėjo:

— Aš nieko nesakau, — tarė jis virpančiu balsu. — Net nera
minu tavęs. Aš vyresnis. Tokią nelaimę aš išgyvenau prieš ketvertą 
metų. Kankinaus. Verkiau, kaip mažas vaikas. Ar gelbėjo man liū
desys? Ne. Dar labiau pakenkė. Aš pats kuo ne susirgau. Skautas 
turi būti visumet gerai nusiteikęs, turi mokėti būti kantrus. Mirtis — 
neišvengiama. Mes turime jos nebijoti. Man taip sakė vienas senas 
senas kaimietis. Jis tikėjo sulauksiąs šimto metų. Sulaukė. Jis tikėjo gy
vensiąs danguje. Turbūt jo svajonės įvyko. Ramybė jam. Mes gyve
name žemėj. Darbas mums.

Kaip bažnyčių varpai vakaro maldai, skambėjo Murziuko ausyse 
draugo trumpi, bet nuoširdūs žodžiai. Jis dėkingai paspaudė jo ranką 
ir pažadėjo: Būsiu stipresnis.

— Rudenį manoma organizuoti Gied
raičių pradž. mokykloj vilk.-paukštytes ir 
iš vyresnių skyrių mokinių brolius skau
tus.

— Nuo rugsėjo 1 d. mano rodytis „Mo
kyklos draugas". Tai bus giedraitiškių 
skautų laikraštėlis ir kelrodys. Redakt. J. 
Lebionka.

— Giedraičiuose ir Alionyse smarkiai 
visi dąmisi „Skautų Aidu".

— Nuo pradž. mokslo metų bus stei
giami miestely žydų skautai. J. L.

SKLANDYTUVŲ ŠVENTĖ.
Š. m. VIII.15 d. prie Pažaislio (netoli 

Kauno) įvyko sklandytuvų (planerių) 
mokyklos atidarymas ir pirmojo planerio 
pašventinimas, Įdomioj šventėj dalyvavo 
ir v. sk. pulk. Šarauskas su sk. A. Sau
laičių. Plačiau kitam nr.

Kuršių Nerijoje.
Birž. m. pabaigoje trys Panevėžio v. 

gimn. moksleiviai keliavo per Kuršių 

Neriją. Kelionė gerai pasisekė, ir pada
ryta foto nuotraukų. Juodkrantėje ir Ni
doje jie naudojosi skautų užeigos 
namais.

Rugp. m. vėl. keliavo du panevėžie
čiai dviračiais. Važiuodami iš Palangos 
per Karklininkus, Girulius, Klaipėdą, 
Juodkrantę, Pervalką, Preilą, Nidą ir 
atgal, padarė apie 150 kilm. kelio. Šį 
kartą Juodkrantėje ir Nidoje taip pat 
naudojosi užeigos namais. Kstts.
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Skautai-ės visame pasaulyje.
> SKAUTŲ VADO PAGERBIMAS.
Prancūzų skautų „Eclaireurs de France" organizacijos vy

riausias skautininkas Andrė Lefėvre yra apdovanotas prancūzų 
„Garbės Legijono“ ordinu. Ordinas jam buvo iškilmingai įteik
tas per paskutinį organizacijos vadovų suvažiavimą.

Stovyklos vadams.
Prancūzijos skautų organizacijos „Scouts de France" vy

riausias štabas vadams paruošti bei suteikti daugiau žinių, or
ganizuoja įvairiose Prancūzijos vietose stovyklas. Stovyklas 
veda gerai parinkti instruktoriai.

Organizacijos vyr. štabas laiko, kad visi, ypač tolimos 
provincijos skautų vadai, šiose stovyklose privalo dalyvauti. 
Organizacijos vyr. skautininkas generolas de Salins taip rašo 
vadams: „Dalyvauti stovyklose yra būtina. Tai yra vyriausio 
skautininko įsakymas. Geriau nieko nedaryti, kaip ką nors 
blogai daryti. Taigi geriau atidėti ar panaikinti manomą su
ruošti provincijos skautų stovyklą, bet vietos jauniems va
dams duoti progos nuvykti į jiems skiriamą paruošimo sto
vyklą. Tai gyvybės sąlyga mūsų judėjimui. Per didelis yra skai
čius tų, kurie eina pareigas, kurioms dar nėra pasiruošę. Mo
kyti kitus galima tik to, ką pats žinai. Negalima vadovauti 
skautams gerai nesuprantant ir tinkamai nežinant skautiškų 
principų ir metodų — tokių, kaip mums juos davė Baden Po- 
well'is, tokių, kaip jie yra dėstomi mūsų vadų stovyklose“.

Generolo de Salins pasiryžimas Prancūzijos skautų vadų 
atžvilgiu yra puikiai taikintinas ir pas mus.

Atsargiau su vokiečių „skautais“!
Į mūsų kraštą iš Vokietijos ateina jaunuolių, kurie yra 
panašiai į mūsų skautus apsirengę. Jie keliauja po Lietuvą 
ir daug kam mūsų skautų atrodo, būk tai vokiečių skautai, 
ypač kad jie ir patys save dažnai taip vadina, norėdami įgyti 
Lietuvos skautų prielankumo bei paramos.

Lietuvos skautai yra prašomi neteikti jokios paramos 
„skautiškai“ apsirengusiems vokiečių jaunuoliams, jei jie neturi 
šviesiai mėlyno popieriaus liudijimo — EMPFEHLUNGS 
SCHREIBEN su antspaudu, kurio viduryje yra skydas su kry
žiumi, kurio centre skautiška lelija, antspaude žodžiai: 
DEUTSCHER PFADFINDERVERBAND. Liudijimo tekstas pa
rašytas vokiečių ir prancūzų kalbomis. Kitoje liudijimo pu
sėje pageidaujamas Liet. Sk. Sąjungos vyriausio štabo antspau
das ir kokio nors iš jo oficialių žmonių parašas.

Tik DEUTSCHER PFADFINDERVERBAND yra Vokieti
joje skautiška, nors dar į Tarptautinį skautų biurą nepriimta, 

organizacija. Apie visus kittis vokiečių jaunuolius, kurie va
dina save „skautais", o neturi minėtų liudijimų bei prašo 
mūsų skautų pagalbos, prašome pranešti, nurodant jų pavardes^ 
vyriausiam skautų štabai ir jokios paramos jiems neteikti.

Rankdarbių konkursas.
Prancūzijos skautų Nicos tuntas paskelbė didelį rankų 

darbų konkursą tarp visų tunto skilčių ir būrelių. Tuntininkas 
ragina, kad kiekvienas skautas ką nors padarytų pats savo ran
komis. Tuntininkas žada vėliau apvažiuoti visą tuntą ir apžiū
rėti visų darbus bei įvertinti šių darbų atlikimo rūpestingumą 
bei originališkumą. Pagaliau, kitais metais tuntas suruoš skau
tiškų rankdarbių parodą, kurion sutrauks visus padarytus per 
konkurso laiką darbelius. Paroda, ją lankantiems skautas, pa
rodys ką ir kaip padaro jų kitų miestų draugai. Visuomenei 
skautai parodys, kad jie dirba ir kad jų veikimas nesibaigia 
žodžiais — tai bus gera propaganda.

Tarptautinė jūrų skautų stovykla.
Lenkų skautai š. m. rugpiūčio m. 6 — 20 d, d. ruošia di

džiąją tarptautinę jūrų skautų stovyklą. Stovykla įvyksta Po
meranijoje prie Marczynskio ežero. Lenkai dideliu atsidėjimu 
organizuoja šią stovyklą ir mano joje susilaukti daug užsienių 
dalyvių. Per stovyklą bus svetimtaučiams padaryta daug eks
kursijų po visą Lenkiją (Gdynia, Varšuva, Krokuva, Wieliczka, 
Katowice, Bucze ir t. t.). Pačioje stovykloje ant ežero įvyks 
įvairūs jūrų ir vandens skautų specialūs pratimai, rungtynės 
bei lenktynės. Rugpiūčio mėn. 13 d. į jūrų skautų stovyklą su
si važiuos lenkų skautės įvairioms demonstracijoms atlikti. Šią 
stovyklą irgi aplankys ir tarptautinės skaučių vadovių konfe
rencijos, kuri bus Bucze, dalyvės.

Prie progos pažymėsime, kad Lenkijos jūrų skautai pa
skutiniu laiku turi 60 vienetų su 3.800 narių. Bendrai, Lenkijos 
skautų-čių sąjungoje, kartu su skautams remti draugija, yra 
74.485 nariai.

10 metų sukaktuvės.
Prancūzijos skaučių sąjunga FEDERATION FRANCAISE 

DES ECLAIREUSES šiais metais švenčia 10 metų gyvavimo 
sukaktuves. Šią progą Paryžiaus Sorbonos amfiteatre kovo m. 
12 d. įvyko didelės sukaktuvių minėjimo iškilmės. Iškilmėms 
pirmininkavo p. Fr. Latour. Šventėj ę dalyvavo daug svečių— 
įvairių Prancūzijos skautų ir skaučių organizacijų vadų.

Iš pradžių šventėje buvo parodytas filmas, vaizduojantis 
paukštyčių, skaučių ir vyresniųjų skaučių gyvenimą. Paskui 
buvo mažųjų paukštyčių šokiai ir pagaliau labai geras skaučių 
choras. Šventė labai gerai pasisekė ir skautės, — vakaro 
artistės, — susilaukė didelių skaitlingos publikos ovacijų.

Tautiški žaidimai.
20. BULVES ŠUSTI.

Žaidėjų skaičius neapribotas. 
Žaidžiamas aikštėj ir salėj.
Jei žaidžiama aikštėj, tai reikia įkiš

ti į žemę kuolelį ir prie jo pririšti bo
tago ilgumo virvutę. Netoli minėto kuo
lelio sudeda žaidėjai po kokį nors daik
tą, pav., kepures, jos vadinasi bulvėmis.

Kai įrankiai sutvarkyti, burtu išren
ka vieną žaidėją, kuris eina prie virvu
tės, paima ją už galo ir vaikščiodamas 
ratu dainuoja: „Šuntu, šuntu bulves, — 
dar nesušuto... Šuntu, šuntu bulves, — 
jau sušuto“. Kai pasako: „sušuto“, tada 
visi bėga pasiimti savo daiktų — „ra
gauti bulvių", o kuris jas „šutino“, sten
giasi paliesti bent vieną žaidėją. Kurį 
paliečia, tas eina „virėju", ir vėl žai
džiama iš pradžių. Jei visi savo daik
tus — bulves pasiima, o virėjas nė vie
no nepalietė, lieka ir toliau virėju.

Virėjas, vydamasis žaidėją, turi viena 
ranka laikyti virvutę; jos paleisti nega
lima.

Virėjas stengiasi kaip< greičiau išsi
laisvinti iš tų pareigų, o kiti saugosi ne
patekti į virėjus.

, 21. MIESTAI.
Žaidėjų skaičius nesvarbus, tik geriau, 

kad būtų poromis. Galima žaisti aikštėj 
ir salėj.

1932 m. skautų kalendorių gauna nemokamai dar šie:
Rom. Asevičiutė, V. Šimėnaitė, kan. S. 
Jokubauskas, Sal. Nasvytaitė, M. Bulo
taitė, J. Banaitienė, Vac. Ginrotis, J. So- 
daitis, V. Besperaitis, Ant. Gudelevičius, 
Ad. Torkleris, J. Dalinkevičius, Al, 
Pūkštys, J. Žemgulys, D. Gurvičius, M. 
Barzdaitė, Ad. Klemas, Z. Valavičius, J. 
Poniška, A. Kemerklis, B. V, Mačiukai, 
Zemsdorfas, J. Reklaitytė, J. Karaliūnas, 
L. Viršyla, Vyt. Maciejauskas, An. Aleš- 
kavičius, J. Čeičys, R. Šeštakauskas, H. 
Surkevičius, L. Vilkaitis, VI. Šultė, VI. 
Vijeikis, Vintostas Vytautas, J. Ivanaus
kas, J. Gutmanas, J. Savickas, Vyt. Bu- 
kevičius, Meč. Svolkėnas, Sim. Petraus
kas, St. Giedraitis, Jon. Yčas, L. Keliaus- 
kas, Vac. Želnis, J. Mašiotas, Eug. Gaška, 
B. Andrulis, J. Petkevičius, St. Levickas, 
P. Leonas, P. Osmolskis, Vyt. Litvinas, 
B. Račkevičius, VI, Barakis, K. . Cipli
jauskas, Br. Jakelaitis, L. Mažanauskas,
J. Gimbutis, Ig. Vaitkevičius/ Saulius,

Vienas iš žaidėjų išskiriamas žaidimo 
vedėju. Antras išskiriamas gaudytoju. Li
kusieji žaidėjai sustatomi ratu. Visiems 
duodama miestų vardai, pav.: Vilnius, 
Kaunas ir t. t. Gaudytoją pastato į vi
durį ir užriša jam akis, kad nematytų.

Žaidimo vedėjas, nuošaliai stovėda
mas, pav., pasako: „Paštą veža iš Vil
niaus į Kauną". Tada tų vardų žaidė
jai, keičiasi vietomis. Gaudytojas sten- 

Lukaševičius, J. Bekeris, Č. Zaleskis, 
Vikt. Sode, Alg. Grybauskas, J. Garmus,
K. Slavinskas, Al. Kaukorius, M. Manu- 
maitis, J. Paknys, V. Schiržinskas Ed. 
Maziliauskas, M. Rėklaitis, Alg. Pagirskis, 
Rob. Šmitas, Zigm. Grincevičiūs, J. Čepas, 
V. Sanienas, K. Damijonaitis, Ged. Vai- 
tiekavičius, Partuojus, V. Gladutis, Edm. 
Jakaitis, Alg. Stankūnas, J. Audenis, K. 
Lapinas, Eug. Smilgys, Al. Aukudavičiū- 
tė, M. Sapiega, dir. M. Mačernius, A. 
Matulaitis, N. Ratinkaitė, pulk. Mockeliū- 
nas, Alb. Gudelis, K. Valdemaras, Venc- 
lauskas, K. Maželis, VI. Čižauskas, A, 
Rupeika, St. Jakubonienė, Br. Draugelis,
L. Erstaitė, Br. Vaitkevičius, Ant. Šešto
kas, VI. Petrauskas, J. Macelis, H. Be- 
relis, T. Leščiūtė, E. Abromavičiūtė, S. 
Valporaitė, Š. Maleraitė, Abr. Levitas, Pr. 
Mechauskas, Tauragės žydų skautų ir 
skaučių draugovės.

giasi vieną iš jų pagauti. Už tai tie „mies
tai“ turi arba labai tyliai arba labai vik
riai pasikeisti vietomis. Jei gaudytojas 
kurį nors pagauna, tai jiedu keičiasi pa
reigomis. Pav., jei pagavo Kauną, tai 
gaudytojas lieka Kaunu, o Kaunas gau
dytoju.

Po to vedėjas vėl pasako kokių nors 
miestų vardus ir t. t.

22

24



22. KARALIŲ GARBINT.
«

Kambario viduryje pastatoma kėdė ir 
pasodinama mergaitė ar berniukas. Vie
nas iš žaidikų paėmęs lėkštę įpila į ją 
vandens, sušlapina paėmęs skudurėlį.

Paskui eidamas aplink karalių, laši
na ant jo galvos vandenį ir sako: — 
Garbinkim karalių, kad karų nekeltų.

Kiti žaidikai vienu balsu atsako: — 
Garbinkim karalių.

Tada pirmasis vėl sako: — Garbinkim 
karalių, kad mylėtų savo žmones.

Vėl visi vienu balsu šaukia: — Gar- 
binkis karalių.

Karalius, kada lašinamas ant jo gal-, 
vos vanduo, stengiasi padaryt juokingą 
veido išraišką, kad prajuokintų žaidėjus.

Jeigu, lašinant karaliui ant galvos 
vandenį, kuris iš žaidikų prasijuokia, tas 
turi užimti karaliaus vietą, tada ant jo 
galvos vanduo lašinamas, Žaidikai sten
giasi per visą žaidimo laiką nepatekti į 
karalius, vadinasi neprasijuokti.

23. RIDIKĄ RAUTI.

Žaidikų skaičius neapribojamas, jų ga
li būti kiek norima. Visi žaidikai susė
da ant žemės, viens kitam ant kelių. 
Vienas iš žaidikų eina aplink susėdusius 
ir sako:

— Paklibikš, paklibikš, ėjau per žalią 
girelę, sutikau margą šunelį ir pakando 
man kojelę.

Paskui sustojęs prie pirmojo sako; — 
Padėk Dieve.

Užkalbintasis atsako: — Dėkui,
— Ar turi ridikų?
Klausiamasis vėl atsako: — Dar ne- 

išdygo.
Klausėjas apeina išnaujo aplinkui su

sėdusius. Priėjęs vėl sako: — Padėk 
Dieve.

— Dėkui, — atsako užkalbintasis.
— Ar turi ridikų?
— Dar neužaugo.
Ridikų pirklys vėl apeina aplink ratą. 

Priėjęs vėl sako: — Padėk Dieve.
— Dėkui.
— Gal turi ridikų parduot?
— Turiu didelių ir gražių.
— Kur jie yra tie tavo ridikai?
— Darže, Nueik ir prisirauk kiek nori.
Tada pirklys pradeda ridikus rauti — 

traukti pirmąjį už rankų, kiti stengiasi 
neleisti išrauti, — apkabinę per liemenį 
stipriai laiko.

Išrovęs pirmąjį vėl iš naujo eina ap
link, kaip ir pirma klausia vėl pirmąjį. 
Tasai atsako panašiai, kaip anksčiau bu
vo nurodyta.

Kada visus išrauna, tada tiria, kuris 
eis į dangų, kuris į pragarą. Daroma taip: 
pirklys paima lazdelę, vienam iš žaidikų 
liepia į ją įsitverti abiem rankom. Tas, 
įsitvėręs lazdelę, turi pašokt aukštyn tris 
kartus. Paskui pirklys klausia; — Kur 
dangus?

— Aukštai, — klausiamasis atsako.
— Kur pekla? — pirklys vėl klausia.
— Žemai.
— Ką valgei?
— Grikių košę.
— Ką gėrei?
— Saldų vyną gėriau.
— Kuo dantis išsikrapštei?
— Pelės koja.
Klausinėtojas stengiasi sugalvoti įvai

rių juokingų klausimų, o atsakinėtojas 
rimtai jam atsakyt. Jei atsakinėtojas, ti- 
rimo metu susijuoks, tai eina į pragarą, 
o jei ne — eina į dangų. Patekę į dangų 
vadinami angelai, o į pragarą — velniais.

Kiekvieno žaidiko tikslas: 1) ilgai ne
siduoti' išraunamas, 2) patekti į dangų.

24. MUŠTI GAIDĮ.
I * ■ • .

Žaidimui tinka bet kokia aikštė, ku
rios viename gale turi būti įbesta (įkalta) 
dvišakais galais du stulpeliu gaidžiui 
padėti. Stulpeliai panašūs į šakes. Laz
delė, kurią muša į aukštį, vadinama gai
dys. Žaidikų skaičius neapribojamas, gali 
būti daug. Žaidikai iš savo būrio išren
ka du vadu. Vadai burtų keliu išspren
džia, kuris pirmas turi šaukti iš būrio 
sau pagelbininkus. Pirmam pašaukus vie
ną iš žaidikų į savo būrį, tada šaukia 
antrasis kitą į savo būrį, paskui vėl pir
mas šaukia, toliau antras ir taip, kol pa
sidalija žaidikus.

Visi žaidikai turi turėti lazdas. Žaisti 
pradeda toji grupė, kurios vadas toliau 
numeta uždėtą ant kojos lazdą. Antroji 
gaudo.

Toji grupė, kuri muša gaidį, sustoja į 
eilę, Jos vadas uždeda ant stulpelių (pa
tupdo) gaidį ir muša jį lazda į aukštį.

Ta grupė, kuri gaudo gaidį, turi būti 
išsiskirsčiusi po visą aikštę ir, kada gai
dys pakyla į aukštį (skrenda), stengiasi 
į jį pataikyti lazda, kol jis skrenda, va
dinasi, nepasiekia žemės.

Jei gaudantieji nepataikė, nepagavo 
gaidžio, tai gaidį nuo laktos muša kitas 
iš eilės.

Jei gaudantieji numuša gaidį, tai ta
da grupės pareigomis pasikeičia: ta gru
pė, kuri mušė gaidį, eina gaudyti, o kuri 
gaudė — eina mušti.

Išlošia toji grupė, kurios nariai dau
giau kartų, per nustatytą laiką, buvo iš
mušę gaidį į aukštį.

Žaidimo laikas iš anksto žaidikų nu
statomas.

25. GULBĖS.

Žaidėjų — kiek nori. Žaidžiama aik
štėj.

Žaidėjai išsirenka iš savo būrio du. 
Vienas lieka pirklys, kitas pardavėjas. 
Pardavėjas pasako kiekvienam žaidėjui, 
kuris jo numeris, pirkėjas turi neklau
syti.

Po to pirklys prieina ir klausia: „Ar 
turi paukščių?“. Pardavėjas atsako: „Tu
riu“. — „Kokių?“ — „Įvairių". — „Ko
kiais vardais?“ — „Gulbės". — „Par
duok man". — „Kokios reikia?“. Pir
kėjas pasako pardavėjui kurį nors nu
merį ir užmoka pinigus. Gulbė bėga, o 
pirkėjas gaudo. Jei pagauna, tai esti nu
pirkta, jei nepagauna, laikoma nenupirk
ta. Ji stoja savo vieton. Pirkėjas vėl pri
eina prie pardavėjo ir vėl klausia iš pra
džių.

Žaidžiama iki išgaudo visas gulbes.

26. SPALVAS PIRKTI.

Mažiausia 7 žaidėjai. Žaidžiamas 
aikštėj ir salėj. Jei žaidžiama aikštėj, tai 
sustoja vienoj eilėj, o jei salėj, tai gali 
ir susėsti.

Reikalingas pieštukas ir popieris.
Iš visų žaidėjų išrenkamas angelas, 

velnias ir klausėjas (ponas), o likusieji 
žaidėjai išsirenka sau spalvų vardus, 
pav.: žalią, mėlyną ir t. t. Tada klausė
jas užrašo spalvų vardus. Surašęs visus 
vardus, garsiai perskaito. (Jei spalvų 
yra nedaug, tai galima nerašyti vardų ir 
nereikia garsiai paskelbti. Tada žaidėjai 
pasisako savo vardus tik klausėjui, o 
angelas ir velnias spalvų nesužino).

Žaidimą pradeda angelas. Atėjęs į ką 
nors pabarškina (vaizduojamas!, kad į du
ris), arba įžodžiu pasako: „Cin.-cin.-cin.“. 
Ponas klausia: „Kas ten?“ Angelas at
sako: „Angelas". Ponas klausia: „Ko no
ri?" Angelas atsako: „Spalvų“. Ponas

Beržas.
%

Jis vienas; vienišas, — 
Be draugo, brolio.
Pasveikina mane
Parvykusį namolia.
Kas rytą verkia jis 
Išnykusio žvaigždyno, 
Gal vienumos? — 
Kas žino, vai, kas žino?..
Jis nesiskundžia, ne, 
Nė man — geriasiam draugui; 
Keistai teŠypteli 
Su vienuma suaugęs.
Kai liūdna man —
Jisai mane priglaudžia 
Ir seka pasaką — 
Didingą, graudžią.
Vakare ilgis jis 
Niūniuojančio beržyno, 
Gal ryto saulės? — 
Kas žino — och, kas žino ?..

J on. D o c i u s.

klausia: „Kokių?" Angelas pasako ko
kios nori spalvos. Jei tokios spalvos nė
ra, tada ponas sako: „Nėra“, o jei yra, 
tai sako: „Pasiimk".

Tada angelas turi spėti, kuris žaidė
jas yra tos spalvos vardu. Jeigu įspėja, 
kuris žaidėjas yra tos spalvos, tai vedasi 
su savim tą spalvą, o jei neįspėja, tada 
angelas išeina, o eina velnias. Velnias 
daro taip pat, kaip darė ir angelas.

Taip daro iš eilės angelas ir velnias, 
kol išperka visas spalvas. Laimi tas, ku
ris nusiperka daugiau spalvų.

Kiekvieno žaidėjo tikslas — likti iki 
galo neiššauktu, aiškiau sakant, steng
tis, kad jo spalvą įspėtų paskutinę.

Žaidimą pradedant iš pradžių ta spal
va, kurią pirmiausia nusipirko angelas, 
virsta angelu, o kurią pirmiausia nusi
pirko velnias, virsta velniu. Visi kiti žai
dikai išsirenka naujas spalvas.

27. TYLA.

Žaidžia nuo 5 iki 15 žaidėjų. Dažniau
siai žaidžiamas salėj. Iš jų išskiriamas 
vienas, du ar trys žaidėjai, kurie stoja į 
vieną vietą, o visi kiti stoja ratu. Ge
riausia, jei švaru, susėsti turkiškai. Tada 
vidurinis vieną iš žaidėjų pamoja ranka. 
Pašauktasis žaidėjas turi iš rato ateiti 
taip tyliai prie to, kuris jį pašaukė, kad 
nei kiek nesubraškėtų. Jeigu subraška, 
tai žaidėjas turi grįžti atgal (arba gali
ma susitarti imti fantus). Žaidėjas, atė
jęs į vidurį, turi atsisėsti šalia to, kuris 
jį šaukė ir paliesti ranka. Paliestasis ei
na į jo vietą, o likęs rate daro tą patį, 
ką darė ir pirmasis.

Žaidimo laikas nenustatytas.
Pastaba prie visų žaidimų: Nors dau

gely žaidimų nurodyta, kad jie žaidžia
mi salėj, bet dar nereiškia, kad skautai 
turi juos žaisti salėj. Skautai, kai tik pra- 
džiūsta, tuoj skuba į aikštes ir ten, saulės 
glamonėjami, linksmučiai žaidžia tautiškus 
žaidimus.

Psktn. V. Liulevičius.
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Ar jūs matėt kada liūtą, kurs 
siūlytų jums pasiskaityti įdomią 
knygą ir kiekvieną minutę, išsi
ėmęs iš kišenuko laikrodį, prane
šinėtų kelinta valanda? Nematėt? 
Gaila...

O aš jį mačiau... Aš ir dabar dar 
jei norėčiau, galėčiau jį kasdien 
matyti. Bet dabar aš to nebenoriu.

Pirma mano pažintis su baisiuo
ju liūtu įvyko tokiu būdu: atvažia
vusi Palangon, aš, kaip ir kiek
vienas ką tik atvykęs vasarotojas, 
išėjau, žvalgydamosi į visas puses, 
pajūrin. Aš stovinėjau ties kiek
viena vila, kryžkelėse skaičiau 
gatvių užrašus ir bendrai elgiaus 
taip, kaip privalo elgtis ką tik at
vykęs vasarotojas.

Pliaže aš sustojau ties užrašu: 
„Vyrams“, „Moterims“, „Bendro
sios“, — ir svarsčiau, kurion pu
sėn žengti.

Man besvarstant, tyliu, lėtu, — 
aš pasakyčiau: plėšriu žingsniu 
prisiartino jaunas vyrukas su gel
tonu kaklaryšiu. Jis pažiūrėjo į 
mane, pažiūrėjo į užrašus ir pa
aiškino:

— Čia parašyta: „Vyrams, mo
terims ir bendrosios“.

— Aha, — pritariau aš.
— Tai reiškia — maudyklės, — 

paaiškino jis dar.
— Aha...
— Čia, reiškia, gali vyrai mau

dytis, ten moterys, o ten, va, visi 
drauge, — ėmė jis dar aiškiau pa
sakoti.

— Taip, taip, aš žinau! — nura 
minau aš jį.

— Gal būt, jūs nežinot, kur jūra 
yra? — pasiteiravo jis vėl, nors 
čia pat žvilgėjo saulėj lyg blėkos 
stogas, jūra.

— Ne. aš ne pirmą sykį Palan
goj, aš žinau...

— Aha, taip... — Džentelmenas 
su geltonu kaklaryšiu susimąstė.

Aš nusprendžiau kuriuo keliu 
žengti ir, linkterėjusi mandagiam 
vyrukui, nuėjau.

Pliaže, pasirinkusi geresnę vie
tą, išsitiesiau ir ėmiau degintis. 
Jūra ūžia, dainuoja monotoniškai, 
— migdo. Ir aš ėmiau migdytis. 
Bet...

Vos saldus snaudulys apėmė 
mane, kažkas pajudino mane už 
peties. Pašokau. Prieš mane sto

vėjo tas pats geltonasis džentel
menas.

— Jūs miegat, o ar nebijot, kad 
jūsų drabužius gali kas pavogti?
— perspėjo jis mane.

— Kas jau čia taip vogs!
— Oje! Pasitaiko! Jūs atsargiau.
— Bet kad aš čia jokių drabu

žių ir neturiu, be šito, va, chalato,
— nuraminau jį.

— O ten kieno švarkas ir kelnės 
guli?

— Juk ten gi vyrų rubai! Ten ne 
mano! ’

— Ach ne jūsų?... Aha... Na tai, 
atsiprašau, miegokit...

Džentelmenas su geltonu kakla
ryšiu nuėjo. Bet drauge su juo nu
ėjo ir mano snaudulys.

— Hm... — Susimąsčiau aš. — 
Arba aš taip ypatingai patikau 
tam jaunam ritieriui, ir jis todėl 
taip man stengiasi patarnauti, ar
ba... — Aš atsiminiau pasakojimus 
apie tai, kaip nesveika yra karšta 
pajūrio saulė dėl neapdengtų gal
vų-

Išsimaudžiusi ir nusideginusi, 
grįžau namo. Prie pat namų mane 
pavijo vėl jaunasis ritierius.

— Gal panėšėti? — pasiūlė jis.
— Ką?! — baisiai nustebau. 

Nejau jis drįstų pakelti mane savo 
jaunom, džentelmeniškom ranku
tėm?! Nes, juk, jokio bagažo aš su 
savim neturėjau.

— Ką nors. Gal jums sunku neš
ti...

— Ne, ačiū. Aš juk nieko netu
riu. — Ir tiesa, man buvo visai ne
sunku nešti rankoj kortelę su ką 
tik gautais pasisvėrimo rezulta
tais.

Aš įėjau į sodelį ties namais. Vy
rukas staiga išgriebė sau iš kiše
nės laikrodį ir riktelėjo man:

— Dabar pusė antros be penkių 
minučių!

— Ačiū. — Mano rankinis laik- 
rodžiukas irgi rodė tą patį.

— Keista... — galvojau aš, li
kusi viena. — Kokių yra manda
gių, net permandagių žmonių pa
sauly! Hm...

Po pietų muzikoj aš sutikau se
nai bematytą pažįstamą ir mudu 
su juo, įsišnekėję apie visokiausius 
dalykus, nuėjom Birutės link. Mu
du nė nepasijutom, kaip atsidūrėm 
ant Birutės kalno ir, susėdę ant 
suolelio, tęsėm nebaigiamas kal
bas.

Staiga prie mūsų sugirgždėjo 
žvyras, sujudo krūmų šakos ir iš 
šakų kyštelėjo geltonojo ritieriaus 
veidas.

— Atsiprašau, gal būt, norit 
įdomių knygų pasiskaityti? Aš ga
liu duot...

— Ne, ačiū. Nereikia.
— Gal paaiškinti apie Birutės 

kalną? Ar jūs žinot, kas tai buvo 
Birutė?

— Žinom, žinom! — riktelėjom 
mes, ir, nežiūrėdami į jauną ritie- 
rių, tęsėm savąjį pašnekesį.

— Tai aš atsiprašau, — ir gel
tonasis kaklaryšis dingo krū
muose.

— Tai skautas, — paaiškino 
mano pažįstamasis, — jis visiems 
ir visur nori patarnauti, visiems 
nori būti naudingu, bet, deja... Va 
kar, pavyzdžiui, man bevalgant le 
dus kavinėj, jis pasiūlė man drus
kos! O vienai poniai su ypatingais 
palaidais mezginiais ant suknelės 
jis pasiūlė adatą ir siūlų, nes ma
nė, kad tie mezginiai nuiro... Po
nia, be abejo, baisiai užsigavo!...

Vakare su būreliu pažįstamų 
nuėjau pajūrin. Buvom ant tilto, 
vaikščiojom pačiu pakrančių ir 
žiūrėjom, kaip leidžiasi saulė.

Mums bestovint ant tilto ir be
sigėrint saulėlydžiu, užpakaly iš
girdom pažįstamą balsą:

— Dabar saulė leidžiasi aštuo
niom minutėm vėilau, negu pir
miau... Dabar jau yra... — ir'jis iš-
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siėmęs laikrodį pasakė kelinta da
bar valanda.

— Žiūrėkit, tenai Olandų kepu
rė, — parodė jis man tolumoj mūk- 
sančio kalno pusėn.

— Taip, aš žinau.
— Tas kalnas pavadintas Olan

dų kepure todėl, kad...
— Taip, aš žinau, žinau!
Mes nuėjom nuo tilto. Netoli na

mų mus vėl pavijo geltonasis džen
telmenas ir pasiūlė man lietsargį.

— Lietsargį?! — net išsįžiojom 
visi. — Bet juk dabar nelyja!

— Ir mėnuo ne labai kaitina, — 
pridėjo kažkas.

— Bet, juk, gali lyti...
— Ačiū, ačiū, mes jau netoli na

mų, — padėkojom mes.
— Dabar dvylika minučių po de

šimtos, — atsisveikinimui sušuko 
ritieriškas geltonasis.

Sekančias dienas pamačiusi jį, 
aš bėgau nuo jo, lyg nuo liūto. Nes 
juk man nesinorėjo nei įdomių kny
gų skaityt, nei klausytis istorijų 
apie Olandų kepurę, — tą viską 
aš pati galėčiau jam papasakoti. 
Pagaliau, aš nemėgstu gražiomis 
vasaros naktimis vaikščioti su liet
sargiu... Ir todėl man to gelton- 
šlipsio džentelmeno patarnavimų 
nereikėjo ir aš bėgau nuo jo, lyg 
nuo liūto...

Šituo savo dailiosios literatūros 
kūriniu autorė nori pasakyti: ma
žiau mandagumo! Dėl Dievo, — 
mažiau mandagumo! Ir dar nuo
lankiai prašo visų artimųjų vardu: 
mažiau pagalbos artimiesiems! Dėl 
Dievo, — mažiau pagalbos!

Liūne Janušytė.

Senas skautas: — Dieve, kas su tavim 
yra! Juk turi įvairias akis!

Naujokas (išsigandęs); — Argi?
Senas skautas: — Tikriausiai: vieną 

kairę, kitą dešinę!

Aritmetikos pamokoje.

Mokytoja: — Jei ant stalo yra 10 py
ragaičių ir jei tu suvalgysi 6, kas pasi
lieka?

— Pasilieka gauti nuo mamos į kailį.

ATOSTOGOS APSIMOKA.
s" Karikatūros ir žodžiai J. Martinaičio.

1. Baigėsi mokslas. Šmirka pas mamą.
Ak, kaip mizerni jo kilogramai!

2. Šmirka išgėrė pieno uzboną —- 
Eina į kūną mamos jam duona!

3. Gera gulėti taip išsitiesus,
Ypač tai sveika tiems, kurie liesus!

4. Šmirka atkiuto, svoris pakilo — 
Keturiosdešimt sveria jis kilo!

Skautukas sargyboje.

Praeivės: Ar lietus palapinių neperlyja? 
Skautukas: Prašau manęs nekalbinti. 

Sargyboje stovint draudžiama su pane
lėmis kalbėtis.

Kaimietė, kuri skautų stovykloje žii- 
ri į virvės traukimą tarp dviejų skilčių: 
— Ar nebūtų paprasčiau paimti peilį ir 
ją perpiauti?

I Meškeriotojas: — Kuo jūs jas imate?
II Meškeriotojas: — 50°/o sliekais ir 

50% duona.
I Meškeriotojas: — Kiek viso paga

vote?
II Meškeriotojas: — Dvi.

Pamiršo.
— Kam tas antras didelis mazgas ta

vo kaklaraiščio gale?
— Gerai, kad priminei, jį surišau, kad 

aš nepamirščiau tau pasakyti...
— Ką?

— Aš pamiršau ką.

5. Kur gi tas Šmirka plonas kaip skiedra? 
Kas gi čia maukia pieną iš viedro?

6. Nagi tai mūsų prietelis Šmirka — 
Matot pas mamą kaip jis nusirpo!

7. Baigdamas poilsį pas motinėlę, 
Gali jis gerti tik grietinėlę.

8. Štai prasidėjo vėl mokslo metai, 
Bet ką tai reiškia Šmirkos sveikatai!

I skautas: — Ar gali pasakyti tokį 
dalyką: šuo buvo pririštas prie virvės, 
kurios ilgis buvo 10 mtr., už 12 mtr. nuo 
jo gulėjo puikus kaulas. Kaip šuo galėtų 
pasiekti kaulą?

II skautas (po ilgo galvojimo): — Ne
žinau, man rodos, kad šuo kaulo pasiekti 
negalėjo — virvė buvo pertrumpa.

I skautas: — Tačiau šuo paėmė kau
lą — antras virvės galas nebuvo niekur 
pririštas.

REDAKCIJOS LAIŠKAI.
Sklt. J. MAŽRIMAS. Gal būt, „Kelio

nės Įspūdžiai iš Klaipėdos krašto’1 bus ki
tam nr. Įdėti. Iš tikro buvo Įdomu ke
liauti.

P. ENSKAITIS. Labai dėkui. Dedame. 
Tikimės ir daugiau.

J. JŪREIVIS (Mažeikiuose). Jubiliejų 
galėsime paminėti. Prie aprašymo gal pri- 
dėtumei įdomesnių fotografijų iš vieneto 
gyvenimo, gal būt, pačių skautų padary
tą kokį piešinį ar pan.

J. DOCIUS. „Bravo, Tadas“ sunaudo
sime kovai su gaisru savaitėje.

V. KASNICKAS. Sunku pasakyti, ar į 
„Sk. A.“ dėtume Tavo rašinį, „Kaip pa
čiam pasidirbti foto aparatą“. Dalykas 
naudingas, bet turime susipažinti su pa
čiu rašiniu. Ir tai labiau tiktų pavasarį. 
Bet atsiųsk.

J. MAMAITIS, Matai, broliuk, keliauti 
beveik kiekvienam malonu ir Įdomu, ypač 
baidare. Tačiau kelionės aprašymas ne 
kiekvienas gali būt įdomus skaitytojams. 
Tik skaičiusi tą aprašymą redakcija ga
lėtų pasisakyti ar jį dės ir kokiomis są
lygomis. Malonu, kad pats pasidarei bai
darę ir pagal „Sk. Aido“ nurodymus.

SKAUTAS V. K. Iš skautų darbų va
sarą foto „Sk. Aidan“ dedame ir dėsime. 
Įdomesnių siųsk.

P. IG. LEŠČIUS. Dainelę „Skautiškas 
pavasario žaidimas“ su gaidomis dėsime. 
Labai dėkui.
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SUK

Skyrių veda vyr. skili. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 100.

Atsiuntė J. Antanas iš Mažeikių.
A B

B A

496 346 4i6 185

597 648 306 498

319|597 559|587

493'657 3ll|s83

Užbraukti nereikalingas skaitlines, o 
likusias perskaityti taip, kad nuo A iki A 
ir nuo B iki B išeitų po 1932.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 101.

Atsiuntė J. V. iš Lakėnų.
Prie šių žodžių pridėti po vieną rai

dę ir iš tų raidžių sudaryti salos vardą: 
Sionas, paršas, katera, Tomas, maras, Lu
kas, garas, alba, kiras, vagonas, kinas, 
kartas.

Iš pridėtų raidžių sudaryti šių reikš
mių žodžius: 1) kas moterims rūpi? 2) 
ponia, 3) kova, 4) papuošalas, 5) apgavi
kas, 6) paukštis, 7) nelaimė, 8) jėga, 9) 
vardas ir 10) raidė.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 102.

Atsiuntė P. Sirgedas iš Šančių.
Skautas, norėdamas išbandyti savo 

draugo, didelio „Suk galvą" skyr. mėgė
jo, galvotumą, nusiuntė jam išbarstytą 
sakinį, susidedantį iš šių raidžių: a, a, a, 
a, a, a, b, D, d, e, ę, k, 1, i, i, į, y, m, m, r, 
r, s, s, t, u, v, v, ir prašė jį sudėti sakinį, 
nurodydamas, kad sakinys paimtas iš 
vieno ,,Sk. A." nr.

„Suk galvos" mėgėjas neilgai galvoda
mas sudėjo sakinį ir gavo vieno šių metų 
„Skautų Aido" straipsnio antraštę. Nu
rodykite, kuriame „Sk. A." numery yra 
ši antraštė.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 103.

Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.
Jonas

Rusas
Keičiant po vieną raidę iš žodžio „Jo

nas“ gauti penktą žodį „rusas".
Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 104.
Atsiuntė Ste-Pilis iš Kaišiadorio.

Šarada.
Gyvūną jei tu apkarpysi, 
Kas atėmus gaunasi matysi. 
Vieną raidę pamainysi, 
Gražų medį pamatysi. 
Vieną raidę jei ištrinsi, 
Toną pradžioje pridėsi, 
Ir atvirkščiai skaitysi — 
Naudingą daiktą turėsi.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 105, 
Ste-Pilio iš Kaišiadorio.

Šarada,
Nubraukęs raidę miesteliui Lietuvos, 
Skilties siluetą gausi visados.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 106.
I. Antano iš Mažeikių.

Šarada.
Paimkit žodžiu du, 
Lietuvišku abu. 
Viens yra įvardžiuose, 
Kits — vyrų varduose. 
Jei abu kartu sudėsit — 
Lietuvos miestą regėsit.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 108.

V. Tamulevičiaus iš A. Panemunės.
Šarada.

Ežerą padalęs per pus, 
Gauni visad du žodžius.
Vienas — gaida graži,
Kurią vartoja visi.
Kitam raidę jei pridėsi —
Baisų šunį tuoj regėsi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 91.

1) Žemaitė, 2) Grinius, 3) Palanga, 4) 
Velnias, 5) Jogaila, Persija.

A—B, C—D — mūsų mylimo šefo var
das ir pavardė.

Užd. nr. 92.
Stačiai: 2) alus, 3) ašis, 4) asla, 5) iena,

7) takas, 8) ranga, 10) erdvė, 11) Alesė, 
15) Nida, 16) Ambo, 17) arka, 18) ikrą.

Gulsčiai: 1) sala, 4) akis, 6) šis, 7) turi,
8) Lena, 12) asas, 17) avis, 19) Siam, 20) 
rėkė, 21) bėk, 22) tavo, 23) anas.

Užd. nr. 94.
Pempė, pelkė, pelė.

Užd. nr. 96.
|i6|

J 
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Stiprink savo kūną ir sielą, 
protą.

Užd. nr. 97.
Kaunas, kaulas.

Užd. nr. 98.
Kryžiai, ryžiai.
Užd. nr. 99.

Frankas, frakas.

šviesk

UŽ SPRENDIMUS GAVO:
15 taškų: Feliksas R. iš Kauno, Ste- 

Pilis, V. Pileckis, V. Stankevičius, J. Rut
kauskas, J. Kemeža, S. Bartenšteinas, K. 
Kiaunė, V. Tamulevičius, S. Petrauskas, 
J. Vaitkevičius, A. Vaitkevičius, P. Sir
gedas.

ŠACHMATAI.
Uždavinys nr. 3. 
Johann Berger.

Juodieji: Ke3, Vh7, Bg6, Bei, Žbl, 
Rd2, Rc8, c3, e4, a4, f6, h6, d7, g7.

Baltieji: Ka5, Vd5, Bf2, Bc5, Rfl, 
Rg3, d6, b3, c2, h5.

Matas trimis ėjimais.
Vertinamas 3 taškais.

13 taškų: V. Šukys, M. Kliučius, Zig
zagas J. Blekaitis, M. Milaševičius, A. 
Limontas, vyr. pusk. A. Pliauskys, vyr. 
pusk. M. Antaniškis.

11 taškų: R. Pogirskis.
9 taškus: J. Liutkutė, V. Želnys.
6 taškus: A. Kulvietytė.

Skirtas dovanas burtų keliu laimėjo: 
skautiškas boveln. kojines — Ste-Pi
lis, baglages — K. Kiaunė ir J. Vait
kevičius, švilpuką — A. Limontas, 
Pr. Genio „Džiugo Varpus“ — J. 
Kemeža, J. Blekaitis, V. Pileckis ir J. 
Liutkutė,

Už dalyvavimą uždavinių spr. konkur
se skirtas dovanas pagal taškus laimėjo: 
P. Sirgedas — diržą ir „finką" — su
rinko 95,5 tašk.; A. Gustaitis — 94 t., V. 
Šatinskas — 92 t., T. Aleškavičius — 
91,5 t. ir K. Kiaunė — 90 t. laimėjo po 
„finką"; J. Antanas — 89,5 t., V. Ado
mavičius ir J. Kemeža — 89 t. laimėjo 
po skautišką peiliuką; K. Damijonaitis — 
89 t. laimėjo pirmutinę 1933 met. „Sk. A.“ 
prenumeratą; J. Gutmanas, B. Stundžia ir 
V. Miliūnas — 89 t. laimėjo po „Sk. A." 
1931 met. komplektą; K. Slavinskas — 
89 t. laimėjo „Sk. A." 1932 met. prenu
meratą ir knygą „Džiugo varpai"; J. Vil
činskas — 87,5 t., K. Grigaitis — 87 t., 
V. Statkevičius — 87 t. ir J. Bučinskas 
— 87 t. laimėjo po „Sk. A." 1932 met. 
prenumeratą.

Kas laimėjo kaklaraiščius ir knygas, 
bus paskelbta kitam „Sk. A." nr.

PRANEŠIMAI.
Visiems: už šio „Sk. A." teisingai iš

spręstus uždavinius burtų keliu skiriamos 
šios dovanos: viena kuprinė, dvi bagla- 
gės, švilpukas ir dvi knygos Pr. Genio 
„Džiugo varpai".

A. Limontui ir B. Stundžiui: 12 „Sk. 
A." nr. užd. sprend. negavau, bet kaipo 
seniems sprend. tikiu ir užskaitau.

Užd. sprend. siųsti iki š. m. rugpiūčio 
mėn. 31 d.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą.

„VILNIAUS" *p. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Tel. 776

Redaktorius A-1. Saulaitis.

Karo cenzūros leista.
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