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Iš musų gyvenimo.
Daugavpilio skautai Zarasuos!

Rugsėjo 25 d., minint 550 metų D. L. 
K. Kęstučio mirties, Zarasų skautai-ės 
turėjo garbės ir laimės priimti Latvijos 
Daugavpilio skautus-es. Rytas buvo rū
kų apgaubtas, iš kurių nuo Latvijos sie
nos 8.30 vai. išnėrė keli automobiliai, 
pilni Latvijos skautų. Atvyko Daugavpi
lio V. G. keli pedagogai, ir 5 skiltys 
skautų-čių — viso apie 40 asmenų. Prie 
Zarasų Aukšt. Kom. mokyklos buvo sve
čių sutikimas. Rūmuose plevėsavo dvi 
vėliavos — lietuvių ir latvių. Kalbos, 
himnas, sveikinimai greit baigėsi ir za
rasiečiai skautai svečius įsivedė į mo
kyklos rūmus, vedžiojo po salę, chemijos, 
fizikos kambarius. O po ketvirčio valan
dos zarasiečiai daugavpiliečius vaišino 
lietuviška gira. Prasidėjo dainos. Latviai 
dainavo linksmas skautiškas dainas, lie
tuviai taip pat — tik truputį liūdnesnes. 
Vieni kitiems plojo. Ypatingai gražiai 
mokėjo ploti Daugavpilio skautai: plojo 
pradžioje lėtai sutartinai, paskui smar
kiau, kol susiliejo į vieną plojimo jūrą. 
Daugavpilio skautai-ės labai linksmi, 
nuoširdūs. Daugelis kalbėjosi su svečiais 
tokia kalba, kurią galėtų suprasti tik 100 
kalbų mokąs fenomenas: buvo toks kal
bų žodžių mišinys. Tačiau nuoširdus 
broliškumas lengvai nugalėjo tą kliūtį; 
vienos tautos brolis-sesutė suprato antros 
tautos brolį-sesutę. Zarasiečiai buvo su
manę parodyti broliams latviams Zarasų 
įžymenybę — Stelmužės ąžuolą, todėl 
apie 11 vai. pora pilnai susikimšusių 
skautų autobusų su dainomis paliko Za
rasus ir greit atsidūrė už 14 klm. — 
Stelmužėje. Broliai latviai su nustebimu 
žiūrėjo į poros tūkstančių metų senumo 
ąžuolą. Viena latvių skautų skiltis, iš 
aštuonių skautukų, vos apėmė ąžuolą. 
Nusifotografavę kelis kartus, skautai, 
klausydamiesi savo vadovo informacijų, 
žiūrinėjo kitas {žymenybes. Aplankyti 
buvo kapai. Viena skautė, gyvenanti 
Stelmužėj, apdovanojo skautes darželių 
gėlėmis. Neilgai pasigėrėjus Stelmuže, 
automobiliai lėkė atgal. Zarasuose skau
tai prisijungė prie bendros iškilmėms pa
minėti tvarkos. Aukštai iškilusi, eisenoj 
prieky skautų plevėsavo juodu kaspinu 
užrišta skautų vėliava. Ant kapinių prie 
paminklo žuvusiems už Lietuvos nepri
klausomybę padėjo vainikus ir Zarasų ir 
Daugavpilio skautai-ės.

O vėliau „Ąžuolo" klube svečiams 
buvo suruošti atsisveikinimo pietūs, ku
riuose dalyvavo visi svečiai, Kom. mo
kyklos p. direktorius, pedagogai. Buvo 
pasakyta daug kalbų, skelbiančių lietu
vių — latvių susiartinimą. Daugavpilio 
skautų vadas priminė, kad tarp lietuvių 
ir latvių skautų įvyktų taip, kaip įvyko 
Estijos tarptautinėj stovykloj, kur abiejų 

tautų skautai panaikino vienintelę per
tvarą tarp jų, — perpiovė jų rajonus 
skyrusią virvę. Kuklūs pietūs praėjo labai 
gyvai.

Temstant svečiai, nuoširdžiai atsisvei
kinę, paliko Zarasus, laukdami revizito 
Daugavpily.

Gi Zarasų skautai gavo gražią dovaną 
iš brolių daugavpiliečių.

Vytenietis,

Pirmoji sueiga gamtoje.
Rugsėjo 17 d. Utenos Dr. J. Basana

vičiaus dr-vė padarė pirmąją sueigą.
3Vž vai. visi nužygiavom, dainuodami 

linksmas dainas, į gražų už Utenos esantį 
miškelį. Pirmoji sueigos dalis buvo įsaky
mų skaitymas, paskui draugininkas api
būdino visą mūsų šių metų veikimo pla
ną, pabrėždamas, kad reikia ypatingai 
atkreipti dėmesį į geležinį skautų įsaky
mą.

Po to, skiltininkas St. Markauskas 
laikė pašnekesį apie mokslo reikšmę 
gyvenime.

Vėliau linksmai pažaidėm, ypatingai 
mažesnieji. J. Žilėnas.

Biržai minėjo Kęstutį.
Rugsėjo 25 d.
Šią dieną minėjom Kęstutį ir Birutę. 

Rytą nunešam vainikus, Kęstučio ir Bi
rutės paveikslus prie žuvusiems už Lie
tuvos laisvę kariams paminklo. Dalyvau
jam gausingai (apie 400) ir organizuotai 
vėliavos pakėlime ir nuleidime.

Vaidevutiečiai ir birutietės sušaukė 
sueigas, per kurias iškilmingai paminėjo 
Kęstutį ir Birutę ir pasižadėjo eiti mūsų 
prosenelių pramintais takais.

Akiniuotas Ramutis.

Mes mecenatai...
Biržų skautai pastebėjo vieną mažą, 

bet labai gabų keramikos srity berniuką, 
na ir sumanė išleisti į žmones. Prirengė į 
II-rą klasę, duodami lėšas mokslui ir pa
mokas. O dabar jį globoja tuntininkas 
sktn. V. Rozmanas. Tikimės, kad skautų 
padedamas galės atsiekti mokslo, kurio 
jis taip trokšta. X.

Ir Plungės skautai kruta.
Po vasaros į mokytojų seminariją at

vykus naujoms jėgoms, prasidėjo skautų 
veikimas. Sudarytas naujas štabas prie
ky su pasklt. Urbonu.

Rugsėjo 18 d. buvo bendra sueiga, į 
kurią atsilankė semin. vicedirektorius 
uolus skautų rėmėjas p Turskis ir pasakė 
gražią kalbą kviesdamas skautus viso
mis jėgomis būti ištikimais savo obalsiui 
„Dievui, Tėvynei ir artimui". Paskui pa
skaityta referatas, padainuota, pažaista.

Vikt-Oras.

I
Mūsų bendradarbei vyr. skit. stud.

Zofijai Matulevičiūtei, |
mirus jos tėveliui, reiškiame skautiškos | 

■ užuojautos
,,Sk. A do ‘ red. g

Nauji vertėjo specialybės 
ženkliukai.

Kaip jau buvo rašyta „Sk. 
Aide“, tarptautinis skautų biuras 
suvienodino visų šalių skautų ver
tėjo specialybę ir specialybės 
ženkliuką.

Skautas-ė, mokąs kokią sveti
mą kalbą, nešioja ant kairės ran
kovės apskritą vertėjo specia
lybės ženkliuką, kuriame atvaiz
duotos dvi susiėmusios rankos. Be 
to, tas skautas ant dešinėsės kiše
nės raukšlės nešioja siaurą kaspi
niuką ir ant jo išsiūtą skauto mo
kamos kalbos pavadinimą. Jei 
skautas moka 2 ar daugiau kalbų, 
jis nešioja ant kišenės du ar dau
giau kalbų pavadinimus.

Nauji vertėjo specialybių ženk
liukai jau mūsų tiekimo skyriuje 
gauti.

Apskritas ženkliukas ant ran
kovės kaštuoja 50 centų. Tiek pat 
kaštuoja ir kiekvienas kaspiniukas 
kišenės raukšlei. Tuo tarpu, yra 
tik vokiečių, anglų ir prancūzų 
kalbų kaspiniukai

Visi šie ženkliuKai parduodami 
tik turintiems tuntininkų pažymė
jimus, kad tikrai tokią ar kitokią 
kalbą skautas moka.
-m aemMHHRBBMMnBaMHHMMHM
Jurbarkas.

Š. m. rugsėjo 19 — 20 d. čia viešėjo 
iš Kauno atvykęs sktn. Kviklys. Ta pro
ga jurbarkiečiai skautai-ės savo sklype
ly suruošė laužą. Į skautiškų dainų at
balsį susirinko nemažas būrelis svečių, 
kurie drauge su skautais praleido porą 
jaukių valandų prie gražiai liepsnojančio 
laužo. Sktn. Kviklys pasakė kalbą, 
džiaugdamasis, kad jurbarkiečiai skautai 
ne tik stiprinasi žemėje, bet ir į viršūnes 
lipa, t. y., nepasitenkino įsigiję ir susi
tvarkę skautų aikštelę, bet dabar jau 
džiaugiasi įsigiję ir puikų (nors trečiam 
aukšte, palėpėje), tikrai skautišką būklą.

Vadinasi, Jurbarko skautai-ės jau pa
siruošė drąsiai žiemavoti ir savistoviai 
dirbti. O kaip kitur?

Alio!
Panevėžys kalba!

Pailsėję ir įgavę daugiau jėgų ir ener
gijos, pradėjome eiti savo tiesiogines pa
reigas, o kartu pradėjome ir kilnų skau- 
tystės darbą.

Tenka pasidžiaugti, kad šiemet mūsų 
eilės smarkiai auga. Ir dabar su daug 
skaitlingesniu skaičiumi varysim pradė
tąjį darbą toliau.

k a estų Aidas** iliustruotas Lietuvos jaunimo laikraštis.
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d. — Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt.
Kaštuoja: metams 6 litai, pusei metų — 3 Ht. 50 et. Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, sktn. B. Mantvila, vyr. skltn

ir paskiras numeris — 30 centu H. Rudzinskas.

— Nesu naudotu rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimų Red. ir adm. adresas: Kaunas Nepriklausomy-
turinį neatsako. kės a. 4, tel. 40-71. -_________

Viršelį piešė skit. J. Tarbunas.
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Brangiems „Skautų Aido“ skaity
tojams šiuo mūsų laikraščio numeriu 
patiekiam iš eilės šimtąjį žy
miausio Lietuvos skautų laikraščio — 
„Skautų Aido“—numerį.

Raidė po raidės, eilutė po eilutės 
sudarė puslapius, gi puslapiai mums 
davė „Skautų Aido“ sąsiuvinius; ku
rių štai dabar jau turime šimtąjį nr.

Nebūtų tatai žymesnis jubiliejus 
laikraščiui, kuris išeina kasdien, gal 
būt nebūt žymu ir savaitraščiui, ta
čiau sudaryti laikraščio šimtą nume
rių, kurį prirašo, skaito ir išlaiko 
beveik vieni patys Lietuvos jauni 
skautai, skautės ir jų Širdingi vien
minčiai draugai, — yra jau itin svar
bus dalykas.

„Skautų Aido“ kelias, kuriuo jis 
pradėjo eiti į skaitytojus; nuo pat jo 
atsiradimo dienos buvo ir tebėra 
sunkus.

Kaip prisimename, mūsų laikraštis 
ne visada galėjo dažnai ir reguliariai 
atsilankyti pas savo skaitytojus. Bū
davo, kad per vienus metus galėdavo 
pasirodyti vos 4—5 numeriai. Kitais 
metais vėl dažnai tas pats. Nė pus
lapių skaičius, nė jų formatas, nė 
turinys, nė pagaliau iliustracijos ne- 
ga'ėjo pasiekti reikiamos padėties. 
Grynai jau dėl materialinių sumetimų 
tekdavo atsisakyti ir nuo būtiniausių 
vienintelio Lietuvos- skautų-čių laik
raščio tobulumų.

Tačiau jaunieji mūsų tėvynės skau
tai rsdė savo didelio pasiryžimo, kad 
jų laikraštis išsilaikytų, kad jis būtų 
jų kuo dažnesnis svečias, kad jie 
su juo drauge galėtų kasdien tobu
lėti ir ruoštis žygiams, kuriuos kėlė 
jų skaisčios ir tyros sielos.

Tos didelės pastangos, kaip ir pa
prastai tokiais atvejais būna, nenuėjo 
vėjais. Skautystės pionieriai Lietu
voje pajėgė savo pasiryžimą ne tik 
įkūnyti, bet ir tinkamai sustiprinti. 
Šiandie, galime sakyti, „Skautų Ai
das" jau stovi ant tvirtesnių pamatų ir 
jo, kad ir materialiniai suncus kelias, 
bet visgi turi jau daugiau šviesesnių 
žiburių, kurie leidžia viltis vis geres
nio rytojaus.

JAU 100!
Mūsų laikraštis pradėjo eiti Šiau

liuose. Jis vadinosi taip: „Skautų 
Aidas“ mėnesinis skantų literatūros 
laikraštis, leidžiamas Šiauliuose. 
„Sk. A.“ nr. 1 išėjo 1923 m. kovo 
mėn. 15 d. Jo formatas buvo be
veik du kartu mažesnis, kaip dabar
tinio ir turėjo 8 puslapius Vėliau 
redagavimas buvo jau Kaune suorga
nizuotas.

Pirmam nr. nebuvo nė redakto
riaus parašo (nė Ras redaguoja); 
2-am pasirašo psktn. V. Baniulis; 
nr. nr. 3—16—Ig. Tamošaus
kas; 17—23 — V. Čečeta; 24- 
29 — sktn. V. Baniulis; 30—34
— Ig. Tamošauskas; 35 — 45
— J. Merkis ir nuo nr. 46 — 
sktn. Ant. S a u I a i t i s.

„Skautų Aido“ išėjo: 1923 m. 
8 nr., 1924 m.—10 nr., 1925 m. —
5 nr., 1926 m. —6 nr., 1927 m. —
5 nr, 1928 m.—5 nr., 1929 m.—
8 nr., 1930 —V. D. — m. — 10 nr.,
1931 m. —24 nr. ir 1932 m. —jau 
19 nr. Viso 100 nr. (sąsiuvinių kiek 
mažiau, nes kurie-ne-kurie nr. nr. 
ėjo po du vienu sąsiuviniu).

Iš viso duoti smulkesnės laikraš
čio statistikos ir veikimo istorijos 
(kad šie dalykai yra ir labai įdomūs) 
šiuo kartu neišpuola, nes tas bus 
patogiausia padaryti kitais metais, 
111.15, minint „Sk. Aido“ dešimties 
metų sukaktuves.

Šia proga visgi reikia pažymėti, 
kad išleidus laikraštį, taip kaip jis 
buvo leidžiamas visą laiką, jokiu bū
du nepakaktų ir stropiausių bei tam 
dalykui pasiaukojusių leidėjų—redak
torių jėgų. Jųjų rizika ir pastangos 
buvo labai tinkamai suprasta ir rei
kiamai įvertinta pačių „Skautų Aido“ 
skaitytojų, kurie visą „Sk. Aido“ 
ėjimo laiką labai stropiai padėjo 
skautų laikraštininkams sunkiame 
darbe.

Uolieji skautai-tės kiekvieno nr. 
išplatindavo tūkstančius egzempliorių. 
Beveik jie vieni surinkdavo reikalin
gas laikraščiui leisti lėšas. Gi mėgstą 
su plunksna ką-ne-ką paknibinėti, 
noriai papildydavo visad apytuščius 

redakcijos stalčius savo straipsne
liais, beletristikos rašiniais, eilėraš
čiais, korespondencijomis, piešiniais 
ir t. t. Tuo būdu labai prisidėdavo 
prie laikraščio turinio tobulinimo. Ir 
šiandie, jau daug skaitlingesnis bū
rys ir gal būt jau tvirtesnių bendra
darbių sudarytas, tą pačią, sakysime, 
medžiagos tiekimo duoklę visai stro
piai tebevykdo.

Nepaprastai malonu pažymėti, kad 
labai didelis mokytojų, skautų tėvų 
bei įtakingųjų žmonių skaičius visad 
palaikė, rėmė ir stiprino ,.Skautų 
Aido“ plėšiamų dirvonų darbą. Jų 
garbei turime pasakyti, kad suaugu
sioji mūsų tautos karta labai palan
kiai sutiko ir palaikė jaunųjų skautų 
drąsius užsimojimus ir sunkius žy
gius, norint prisidėti prie šviesesnio 
Lietuvos rytojaus.

,.Skautų Aidas“ visad buvo ir te
bėra mūsų skautiškojo darbo pats 
didžiausias inspiratorius ir švietėjas. 
Per jį skautystė, rodos, daugiausia 
tvirtina savo tauriojo veikimo našu
mą. ,,Sk. Aido“ padedami mes ran
dame tikresnį kelią išreikšti mūsų 
jaunų sielų dvasią, mūsų krūtinių 
troškimus ir valios jėga.

Visų jungtinis ir vieningas darbas 
siekiant kilnių idealų tampa vis la
biau galimas, jei mes galime burtis 
mūsų „Skautų Aido“ padedami.

Skaitydami ryškiai pastebime, kad 
„Skautų Aido“ puslapiai yra svetimi 
bet kokiai nesantaikai, bet kokiam 
kitų kaltinimui ar smerkimui, jie 
svetimi pykčiui ir netiesai.

Tik skaisčios ir tyros Širdys pajėgs 
susibūrusios po žydriąja vėliava vyk
dyti svarbiausiuosius uždavinius, ku
riuos paskelbė kilnios sielos, ir lai
duos tėvynei tikresnę ateitį. „Sk. 
Aidas“ tą suprasdamas, ir turi eit 
ritierišku keliu.

Ir sekamo antrojo šimto ,,Sk. 
Aido“ numeriai tegul tars tuos pa
čius labai prasmingus mūsų žodžius: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui!
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Kilnusis musų tautos tifieris.
(D. L. Kunig. Kęstučio 550 m. mirties sukaktuvių proga).

Taurios asmenybės, kilnūs dar
bai bei didi žygiai niekad nemirš
ta. Jie per amžius šviečia ir savo 
skaidria šviesa vilioja visus, išsi
ilgusius gėrio, grožio ir tiesos. 
Tauri didvyrio asmenybė savėp 
traukia kantrųjį bei tiesos ieškan
tį mokslininką, jo kilnūs darbai — 
geriausias jaunuolio mokytojas ir 
kelrodys. Tokie didvyriai kiekvie
nos tikrai kultūringos tautos yra 
gerbiami. Jų paveikslai kabo gar
bingiausiose vietose, jų biustai 
puošia gražiausias aikštes, apie 
jų darbus skamba puikiausios dai
nos.

Vienu iš tokių mūsų tautos ger
biamų ir mylimų didvyrių yra didy
sis Lietuvos Kunigaikštis Kęstu
tis, kurio 550 m. tragiškos mir
ties sukaktuves minime. Kęstutis 
visos tautos meilę ir pagarbą pel
no retai gyvenime tesutinkamu 
ritieriškumu. Jis buvo ritieris tikra 
to žodžio prasme. Tą jo kilnų sa
vumą pripažįsta ne tik lietuviai, 
bet ir kitų tautų rašytojai.

,,Kai ritierio idealas krikščiony
se nubluko ir virto parodija, — 
sako vokiečių rašytojas Gleichen 
Russwurm, — kai anų laikų dai
nius Petras Sachenwirt teisingai 
skundėsi, jog „skaistumas ir doro
vė pradeda mirti, išdavimai spin
dėti, teisybė įgyja ligotą liežuvį, 
labdarybė pritrauktą ranką, o iš
tikimybė paraližuotą koją, tuo lai
ku Europos šiaurėj dar kartą iš
kyla tikrojo ritierio skaistusis 
vaizdas. Tai nekrikščionis ritieris 
Kęstutis, šiaurės Saladinas, Lietu
vos, Trakų kunigaikštis, kurį ap
dainavo visi anų laikų dainiai, sa
vi ir svetimi. Kryžiuočių vienuolių 
kronikininkai, pikčiausi priešinin
kai, rašo, kad Kęstutis garbę ir 
teisingumą laikė aukščiau už vis
ką. Jis niekados nepuldavo iš pa
salų, kaip tą mėgdavo daryti kry
žiuočiai vienuoliai, bet, kaip tik
ras ritieris. visada iš anksto pra
nešdavo savo priešininkams apie 
ruošiamą žygį. Paimtiesiems ne
laisvėn jis ne keršijo, bet su jais 
elgėsi didingai ir nuoširdžiai. Jis 
gynė savo šalį, savo arišką tiky
bą ir laikė, anot kronikininkų, 
įtemptą lanką į visas puses, nes 
slaviai jį spaudė iš rytų — pietų, 
vokiečių ritieriai iš vakarų. Len
kai, maskviečiai, totoriai iš visur 
grąsino kaip pikti priešininkai“.

Ir lenkų rašytojas Dlugošas, 
kuris šiaip jau Lietuvos kunigaikš
čių nemėgo, sako, jog Kęstutis nors 
ir pagonis, tačiau buvo šaunus 

vyras ir išmintingesnis bei suma
nesnis, negu kiti Gedimino sūnūs. 
Ypač daug garbės jam teikė tas, 
kad buvo šviesus, žmoniškas ir 
tiesus žodžiuose“.

Kęstutį tokiu šauniu ir tauriu 
ritieriu išugdė jo gimtoji šalis Lie
tuva. Jis augo, kaip galingas Lie
tuvos girių ąžuolas. Anksti pra
dėjo savo gimtinę ginti nuo prie
šininkų. Ir, kada daugumas Lietu
vos kunigaikščių garbės ir turtų 
ieškodami leidos į tolimus gudų 
kraštus, tada Kęst, visą savo amžių 
praleido saugodamas Lietuvos sie
nas nuo vokiečių. Jis buvo budrus 
ir be galo gudrus. Tačiau tuo savo 
budrumu bei gudrumu ne sau gar
bės, bet Lietuvai gerovės ir ramy
bės ieškojo. Kad Kęstučiui ne

Krėvos pil
Jis buvo toks ištisus metus. Ar 

kvepėjo gėlėmis pavasaris, ar pra
kaitu varvėjo vasara, ar viesulais 
ūžė ruduo, ar sniegulėmis krito 
žiema, — visada jis, tas baisus 
Krėvos pilies požemio rūsis, buvo 
vienodas: tamsus lyg tamsi nak
tis, drėgnas lyg mirties kapas,' 
niūrus lyg išdavikas.

Ir tas rūsis, iš tikrųjų, priminė 
kažkokios prieštvaninės būtybės 
nasrus, į kuriuos įėję, turėdavo 
palikti viltį daugiau iš ten išeiti...

Bet niekas negalėjo pamanyti, 
kad ten, tame gyvų lavonų kape, 
tarp gysluotų skliautų, tarp mir
ties ir liūdesio tylos leis savo pa
skutines gyvenimo valandas tei
sybės ir doros perlas... Niekas ne
galėjo pamanyti, kad ten, tame, ne
dorėliams skirtam, rūsy, mirs tau
riausias ritieris, šviesiausias tėvy
nės karžygys, kunigaikštis žila
plaukis Kęstutis, smurtu ir jė
ga prirakintas savo brolėno — Jo
gailos.

* *

Jau kelinta nelaisvės diena. 
Kęstutis ramus. Tik jo kilniame, 
visko pergyvenusiame, veide plas
nojo nusivylimo ir kančios šešėliai. 
Akys dar žaibus svaidė, o iš krū
tinės veržėsi, mirties tylą ardyda
mi, žodžiai:

— Nejaugi man gyvenimas ir 
saulės šviesa jau dingo... Dievaiti 
Perkūne, nejaugi niekados dau
giau nebeteks man išvysti žaliųjų 
miškų, laisvės, mylimųjų Trakų, 

Birutės, Vytauto... Ir už ką aš čia 

asmeninė garbė, bet tautos gero
vė rūpėjo, rodo šis atsitikimas. 
1345 m., paėmęs Vilnių iš silpnu
čio Jaunučio, ne pats jį valdė, bet 
atidavė savo broliui Algirdui. 
Pats Kęstutis sau pasiliko gimtuo
sius Trakus ir Žemaičių šalį. Vi
sus Kęstučio kilnius ritieriškus 
darbus vienam straipsny išskai
čiuoti negalima. Tam tikslui rei
kia viso istorinio veikalo. Čia tik 
pažymėsim, kad visas Kęstučio 
gyvenimas buvo ritieriškas. Labai 
gražiai jame susijo stipri fizinė jė
ga, didelė išmintis, taurūs jausmai 
ir tvirta, kilniems žygiams nu
kreipta valia.

Tai didingas jaunam šių laikų 
skautui pavyzdys.

A. Daugėliškis.

es.rusy...
kankinuos?.. Kodėl, o Perkūne 
gailestingasis?!

Gailiai suvaitojo pajudintos ran
kų grandys. Kęstutis giliai susi
mąstė. Mintys apie ateitį, praeities 
vaizdai pynėsi, kaitaliojosi jo gal
voje kaip vanduo verpete. Neto
liese, monotoniškai krisdami nuo 
lubų, drėgmės lašai klaikiai dau
žė aslą.

Jis jautė, kad už storų rūsies 
sienų mirgėjo saulė, kvepėjo gė
lės, skrajojo laisvė, o čia, bepro
tiškoje tamsoje, daužėsi jo kilni 
širdis, kuri ilgėjosi taip brangios 
laisvės, kaip tas kalnų aras, ku
riam išplėštas gyvenimas — erdvė, 
laisvė, saulė.

* *

Jis... Kęstutis... Jau neragaus 
laisvės oro... Baisu! Baisu net ir 
tokiam didvyriui, kaip jis, kurs 
jau nekartą giltinei į akis žvelgė... 
Bet kovos lauke... Ne čia... Klai
kiame rūsy. \

Nutrokšti be laisvės, kuomet tė
vynei taip apsiniaukęs dangus, 
priešai perkūnais grūmoja; kuo
met jo vaikams — žemaičiams 
vergovės pančiai žvanga, gaisrai 
nelaimes pranašauja... Mirti, kuo
met jo ir Lietuvos viltis — Vy
tautas irgi panašiam rūsy gyvas 
pūva... Oi, kaip baisu!..

Jis dar nenori mirti! Nenori dar 
palikti tėvynę našlaite. Jis, nors 
jau ir senas, bet jaučiasi galįs dar 
jai gero padaryt...

Pasigirdo už durų sunkūs žings
niai, bet greit vėl jie sudilo tolu 
moj. Kęstutis pabudo iš svajonių
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Skautų įstatai.
(Pagal prof. Aleksandrą Sik).

Trečiojo laipsnio programa iš skauto 
kandidato reikalauja žinoti skautų įsta
tų tekstą ir paprastąjį aiškinimą. Tačiau 
nepakanka įstatus vieną kartą išmokti. 
Skautų įstatai yra viso skautų judėjimo 
branduolys, skautų būdo auklėjimo pa
grindas. Todėl jie turi būti nuolat kelia
mi ir aptariami, reikalinga kas kartą vis 
daugiau gilintis į jų turinį, vis rimčiau 
juos suprasti. Mažas geltonsnapis, išmok
damas įstatus, turi pajusti, kad čia kal
ba apie didelį, rimtą, šventą dalyką, 
apie tokius nuostatus, kurių privalu 
laikytis, jei nori būti tikras skautas. O 
vyresnis skautas, kuris jau gerai žino 
tekstą ir turi nuovokos apie įprastą, daž
ną įstatų vykdymą, turi įsitikinti, kad šie 
įstatai yra padiktuoti blaivaus proto, 
sveikų dorovės jausmų ir Dievo valios, 
kad jie yra natūralė sveiko, gero būdo 
rutulojimosi sąlyga ir nežiūrint jų lako
niško trumpumo slepia neišsemiamą tur
tą ir tinka būti turiningo, gražaus, sėk
mingo gyvenimo pagrindu.

Visuose skautiško , auklėjimo laips
niuose reikia grįžti į skautų įstatus, skil
čių sueigose, draugovių užsiėmimuose, 
prie stovyklos laužo — vis naujai juos 
gvildenti. Yra gera kiekvienam įstatui 
gvildenti parinkti tinkamą progą arba, 
jei draugovėje pasirodė šalintinų reiški
nių, iškelti kaip tik tą įstatą, kurio įsi
sąmoninimas kaip tik šiuo metu radosi 
reikalingas. Taip, jei draugovėje pasi
reiškė padažnėjęs paklusnumo trūkumas 
— tai gera proga iš esmės aptarti sep
tintąjį įstatą. Kitos progos — gal kuris 
draugovės skautas bus atlikęs ypatingai 
gražų artimo meilės žygį arba skautiš
ką žygdarbį, atkreipusį visų dėmesį. 
Tai proga iškelti skautiško ritieriškumo, 
taurumo, gailestingumo, kasdienio gero 
darbelio vertę ir būtinumą — tat, trečią
jį įstatą gvildenti. Išėjome į gamtą. Pla
tus reginys, paslaptingasis miško pasau
lis ypatingu jausmu nuteikia. Argi rasi
me kur geresnę progą pažinti šeštąjį 
įstatą, kaip čia. Visa, kas užsiėmimuose, 
kambary buvo sausai, teoretiškai aiš
kinta, tik čia gaus spalvingumo ir šili
mos, kai leidžiame pajusti gamtos pulsą, 
ir baimingai beveik ranka paliesti beri
bės Dievo išminties puikųjį rūbą.

Ar taip atsitiktinoms progoms pritai
kyti ar į sistematiškas užsiėmimų progra
mas įrašyti, su kiekvienais metais skau
tų įstatai kuria nors forma — tik ne nuo
bodžiai cituojami arba sausai formaliai 
kalami — turi būti jaunuoliams panau
jinti, pakartoti.

Ir „Skautų Aide“ pavasarį spausdinę 
gražius Rolando Filipso „Laiškų skiltinin- 
kams“ įstatų aiškinimus, dabar štai duo

— Du syk išsprukau iš prakeik
tųjų kryžeivių rūsių... Oi, kad ir 
dabar atgaučiau laisvę... Nepagai
lėčiau savo jėgų, gyvybės — nepa
gailėčiau visko, kad tik dar tėvy
nę laisvas pamatyčiau!.. — Klai
kiai skambėjo skausmingi kalinio 
žodžiai...

Kęstutis troško gyvas apkas
tas. . .

Greit mirė. . .
Rūsy... Žmogžudžių pasmaug

tas -.

sime schematiškas trumpas pastabas gi
lesniam skautų įstatų turiniui pažinti, 
pasinaudoję įžymaus vengrų pedagogo ir 
skautų veikėjo prof, Aleksandro SIK vei
kalu.

PIRMAS ĮSTATAS.
SKAUTAS TIESUS IR LAIKOSI SAVO 

ŽODŽIO.
Pirmasis įstatas yra garbės 

dėsnis. Skauto garbe galima be 
sąlygų pasitikėti. Nėra atsitikti
nis dalykas, kad skautų įstatai pirmoje 
vietoje reikalauja tiesos meilės. Skautų 
įstatų kūrėjas čia yra vedamas įsitikini
mo, paremto giliu žmonių ir jaunimo pa- 
žinimlu, kad būdo pagrindas y ra 
tiesos meilė. Tai pirmojo įstato 
prasmė. Suprasime, kad vidinė būdo pri
gimtis reikalauja besąlyginės ištikimybės 
tiesai, tos absoliučiai tiesios minties, ku
ri yra priešinga bet kokiam melui, išsi
sukimui, veidmainiavimui, klastai — be 
išimties. Būdas yra kažkas vieninga, sti
linga, tiesi visų gyvenimo pasireiškimų vi
suma. Kaip tik šis vieningumas nutrūks
ta, ir žodžiai, veido išraiška ir gestai ima 
nebesutapti su mintimis; jei išorinis el
gesys ir vidinis nusiteikimas prieštarauja 
viens kitam — tai yra ženklas, kad į bū
dą yra patekę bacilų, ir dabar į galimų 
pasėkų tarpą reikia pastatyti net visiš
ką sunykimą. Būdas yra atakuojamas. 
Būdas yra nuoseklumas, melas — kom
promisas. Kas buvo kartą paperka
mas — kodėl negalės tas pat ir kitą kar
tą atsitikti? Jei kas iš baimės, kuri yra 
didžiausias melo šaltinis, buvo neištiki
mas tiesai, tai kas begali būti tikras, kad 
svarbiuoju momentu bus jis tėvynei iš
tikimas. Kas pameluoja, iškreipia tiesą 
dėl patogumo, apsileidimo arba tinginio 
(kitų svarbiųjų melo šaltinių) — ar tas 
mokės būti tiesus ir tvirtas kai reikės 
pakelti šventų pareigų vykdymas — sa
vo šeimai, pašaukimui?

Šalia tiesos meilės svarbumo pirma
jame įstate glūdi dar kita mintis. I š- 
tikimybė tiesai nežino jokių 
išimčių. Jei padarysime išimtį, vis vien 
kuria forma, vieną kartą — būdas yra 
žuvęs, nes kiekvieną melą išmoksime aiš
kinti kaip pateisinamą išimtį. Pirmoji iš
imtis atidarys duris, vartus painiausiems 
išsisukinėjimams, pradžioje sąmoningiems, 
o vėliau, įpratus, nesąmoningiems paties 
savęs apgaudinėjimams. O iš čia tiesus 
kelias į patologišką moralinį defektą. Tik 
laikas ir apystovos nulems, kaip toli kas 
nueis šiuo klaikiuoju keliu. Todėl skau
tų įstatas nepakenčia net melo dėl juo
ko, jei tik nėra išskirta bet kuri apga
vimo galimybė, nes tada iš viso nebus

Neišvydo jau taip numylėtos 
laisvės ir tėvynės. . .

Ir tai užmokestis... už jo garsius 
ir nemirštamus nuopelnus...

Ilgai raižė Lietuvos padangę jos 
vaikų raudos, gedulingai verkė 
senosios kanklės, liūdnai ošė šim
tametės girios, klaikiai dejavo 
Krėvos pilies rūsis, patarnavęs 
nelemtiems žmogžudžiams, bet 
veltui... Kęstučio vėlė jau nesu
grįžtamai skraidė dausose, o ne
lemtąjį, to įvykio kaltininką, Jo
gailą graužė sąžinės kirminas...

Paul. Sirgedas.

Rūpintojėlis stovykloje.
Foto V. Čepo.

melas. Taip pat negalima meluoti iš pa
sigailėjimo, bet negalima ir negailestin
gam būti: čia kelią rodyti turi išmintis 
ir meilė.

Trečias svarbus momentas šio įstato 
turinyje yra socialinis tiesos bū
tinumas. Pagalvoję greit suprasime, 
kad žmonių visuomenė gali remtis tik 
besąlyginiu tiesumu, nes tik tiesai vieš
pataujant darosi galimas tas tarpusavio 
pasitikėjimas, kuris yra visų žmonių san
tykių pagrindas. Tokia yra pirmojo įsta
to prasmė.

Pagalvok, ką reiškia žodžiai: „skau
tas tiesus ir laikosi savo žodžio“.

Garbingu, tauriu skautas vadina tą, 
kuris nei žodžiu nei veiksmu nė kiek ne
nukrypsta nuo tiesos kelio. Garbės rei
kaluose skautas nežino prisitaikymo, 
kompromiso dvasios. Jis drąsiai imasi at
sakomybės už savo žodžius ir veiksmus. 
Kas meluoja — žodžiu ar veiksmu — tas 
nustoja garbės ir yra vertas, kad būtų 
išmestas iš visuomenės tarpo. Garbė yra 
tavo didelis turtas: jei viskas žūtų — 
tavo garbę tu privalai išnešti nepaliestą.

Pirmasis įstatas ne tik draudžia me
luoti — jis deda didelę pareigą — iš
mokti tiesos meno. Kaip pasiekti, 
kad niekados nemeluotum. Jei peržvelg- 
sim tuos atsitikimus, kada žmonės daž
niausiai meluoja, tai gyvenimo prityri
mas parodys du dalyku: melas niekados 
neišeina į gera ir, nors nevisados leng
vai, bet visur galima apsieiti be melo. 
Be to, uždraudimas meluoti dar nėra įsa
kymas visur skelbti tiesą — kartais rei
kia nutylėti arba duoti išvengiantį at
sakymą. Čia reikia jautrumo ir takto. 
Bet bus lengva, jei tą išradingumą, kurį 
daugelis panaudoja vykusiam melui su
rasti, panaudosime norėdami melo iš
vengti.

Pasiryžti ir ištverti visados būti tie
siu reikia drąsos, žygiškumo dvasios. 
Neretai gal teks sutikti nemalonumų, dar
gi nukentėti — tokios neretai būna 
žygdarbio pasėkos. Bet nereikia nusi
minti. Pirmasis įstatas apeliuoja į tau
riausius tavo jausmus, į tą kovojantį kar
žygį tavyje — nori padėti karžygiui ta
vyje laimėti, • v • / .
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Po Lietuvos vėliava užsienyje. ?o“yMoje“
Baigėm įsirengti stovyklą.

Šiandien (VII. 16 — šeštadienį), ilgai kasinėję, 
medžius kirtę, piovę, kalę ir daug sąmanų sunešę ir 
įvairiai jas tvarkę, visai pavakary, beveik baigėm 
savo stovykloj įsirengti ir pasipuošti.

Mūsų stovykloj jau stovi net per 20 palapinių. 
Jos visos sudaro lyg taisyklingą ratą, kurio nedidelis 
lankelis pavestas mūsų stovyklos vartams. Ties var
tais aikštėje beveik vidury palapinių rato iškastas 
apie 1,5 mtr. skersmenyje laužo centras. Ilgesniu 
spinduliu apie jį sustatyti iš storo medžio čia pat 
mūsų pasidirbti specialūs suoliukai. Velėna prasta, 
įsikasti ravelių, kokius pasidarome savo tėvynėj, čia 
negalime. Ant vieno suoliuko įsitenka sėdėti du 
skautu.

Įėjus pro vartus už kairėje tarp pirmos — sve
čių — palapinės ir ,Jokių“ sklt. palapinių aukštam 
medyje įtaisėm stiebą vėliavai iškelti. Kokio 1,5 mtr. 
aukštume ant to medžio kamieno sklt. Tarbūnas 
pritvirtino mažą koplytėlę su liaudies dirbinio die
vuku, kurį atsivežė iš Lietuvos. Ta maža koplytėlė 
daugelio svečių dėmesį atkreipė ir mes turėjom nuo
lat paaiškinti apie mūsų tautinius papročius ir liau
dies meną.

Toliau ratu skilčių palapinės: lokių — 4, jau
čių — 4, gaidžių — 3 ir lapinų — 5. Sekan
čios 3 pal. štabo. Už gaidžių toliau tarp aukštų me
džių ūkio palapinė ir prieš ją stalo palapinė (stogas).

Mūsų vartai buvo gana kuklūs. Daugiausia savo 
dėmesį ir pastangas sutelkėm į stovyklos vidaus įsi- 
rengimą ir pasipuošimus apie palapines. Svečiai, ku
rių šion stovyklon atvyksta labai daug, daug kalbė
davo apie mūsų papuošalus, padarytus iš labai pa
prastos medžiagos — sąmanų, smėlio, žabariukų, ak
menukų ir t. t. Ne retas jų paklausdavo, ar mes turį 
atsivežę dailininkų, kurie ir rūpinas tuo originaliu 
ir skoningu pasipuošimu. Nelengvai mums pasiseka 
įtikinti tuos, kurie nematė dirbant ir puošiantis, kad 
visas mūsų darbas yra kolektyviniai dirbtas.

11 v. v. labai noriai sunykome mūsų palapinėsna.
Stovyklos atidarymas ir svečiai.

Nors faktinai stovyklaujam 3-čią dieną, tačiau 
oficialinis stovyklos atidarymas įvyksta šiandie

Tai pirmas, kuris sutinka atvykstančius stovyklon — medžio 
senis prie didžiųjų vartų.

sienio dalies vedėją maj. A. V a 1 u š į. Apie 10 vai. 
jie visi atvyko stovyklon. Savo svečius priėmėm išsi
rikiavę su dr-vės vėliava ir gerbdami didžiuoju sa
liutu.

Lietuvių draugovė estų stovykloje.

(VII, 17). Rytą dar darbas sparčiai dirbamas įvairio
se stovyklose.

Mūsų vadai, vakar vakare, nuvyko į Parnu 
miestą, kad šiandien stotyje sutiktų atvykstančius 
mūsų vyr. skautininką pulk. J. Šarauską ir už-

Šiandien ir latviai sulaukė savo svečių — gen. 
Gopperso ir skaitlingo skautininkų būrio. Taip 
pat ir lenkai, pas juos atvyko jų užsienio dalies ve
dėjas p. Volkovičius ir dar vienas majoras. Jau 
nekalbėsime, kad estų stovyklos žymiai patirštėjo 
naujai atvykusiais skautukais ir vadais.

12 — 13 v. stovykloje pamaldos. Visi stovyklau
tojai dideliu pusračiu eilėmis sustojome didžiojoje 
stovyklos aikštėje. Vadai susirinko į centrą. Čia pra
sidėjo jau oficialinės jų pažintys ir p. Pirmas prakal
bėjo į visus stovyklautojus skautininkas pastorius 
Harry Haamer, uolotos Saaremos salos skautų 
vadas. Nors jo sklandžios kalbos mes visai nesupra
tom, nes kalbėjo estiškai, tačiau mums atrodė, kad 
jis puikus kalbėtojas ir yra (kaip paskum ir daugiau 
patyrėm) ne tik pavyzdingas vadas, bet ir idealus 
skautas. Jo tikybinio turinio neilgas kalbas palydi
me giesmėmis, kurias mes visi balsiai giedojome iš 
specialių spausdintų lapelių. Saulė karštai kepina, 
jaunas pamokslininkas į savo tautiečių skautų širdis 
pasišventęs skiepija Aukščiausiojo meilę ir Kristaus 
mokslą.
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13 — 16 v. laisvas laikas, pietūs ir svečių pri
ėmimas.

17 v. 30 min. visi stovyklos dalyviai buvo išvesti 
į pajūrį ir ten iš kelių kartų ilga gyvų skautų juosta 
surikiuoti. Atplaukia didesnis garlaivis, juo atvyksta 
aukšti svečiai: estų vyriausybės atstovai. Laivas su
stojo Doberani prieplaukoje. A’tūzgia auto. Sustoja, 
garbingi svečiai išlipa. Estijos valstybės galva (riigi- 
wanem), p. Jaan Te e m an t, lydimas kelių minis- 
terių ir skaitlingo būrio visuomenės žmonių, praeina 
pro gražiai išrikiuotas skautų eiles. Joms pasibai
gus, visi svečiai sustoja prie didžiųjų vartų. Skautų 
orkestrui grojant, stovyklos dalyviai dailiai pradefi-

Estų skautų šefas (II iš kairės) dir. K a n n, lydimas sktn. 
Paalmannio mūsų stovykloje kalba su mūsų vadais.

liavo. Atvykus visiems į didž. aikštę, pirmą kartą pa
kelta oficialiai stovyklos vėliavos.

P. Valst. galva su svečiais lanko stovyklas. Pra
deda nuo svetimšalių, iš eilės aplanko suomius, šve
dus ir ateina pas mus. Mes jau Lietuvoj priimtu cere
monialu sutinkame svečius. V. galvai sušunkam estiš-

Vyriausia stovyklos vadovybė (iš kairės) Estijos prezi
dentas p. T e e m a n t, švietimo ministeris estų vyriausias 
skautininkas Hiiner s on, stovyklos komendantas sktn. 
Michelson, stov. viršininkas prof. Sarai ir estų 

sk. šefas dir. K a n n.

kai rakietą. P. Teemant atidžiai apžiūrėjo mūsų įsi- 
rengimą, grožėjos mūsų ornamentais. Parašė savo 
sveikinimą į mūsų svečių garbės knygą. Į ją parašus 
padėjo ir visi įžymesnieji jo palydovai. Vyr. sktn. p. 
V. galvai Įteikė didelę gražią lelijų raštais išaustą 
tautišką juostą. O poniai Teemant mažesnį skoningą 
audinėlį. P. V. galva jau buvęs informuotas apie mū
sų įsirengimą.

Toliau Aukštieji svečiai lankė kitas stovyklas. 
Šiandien visą dieną, ypač po pietų, stovykloje tirš
čiausia svečių.

21 v. bendras laužas. Kiekviena stovykla kaip 
nors originaliai atvyksta prie laužo. Naujai pasiro
džiusioms jau susirinkę iškelia ovacijas, paploja, pa
leidžia rakietą ir p. Laužo programa įvairi, įdomi. 
Daugiausia pasirodo svetimšaliai, mandagūs šeimi
ninkai jiems užleidžia. Šiandie mes padainavom ke-

Gedulo dienai artėjant.
(1920.X.9

Artinasi spalių 9 diena. Ji primena 
visai Lietuvai klastą ir nesąžiningojo 
Lietuvos rytų kaimyno smurtą.

Prieš dvyliką metų, mūsų tautos Ne
priklausomybės prieaušry, ėjo smarkios 
kautynės lietuvių kariuomenės su len
kai.'' Vilniaus krašte.

To krašto vietos ėjo iš rankų į ran
kas. Pagaliau pradėta diplomatinės dery
bos. Pirmosios derybos buvo Kalvarijoj, 
o antrosios — Suvalkuose. Suvalkų de
rybos buvo galutinos. Čia abi pusės, lie
tuviai ir lenkai, 1920 m. spalių m. 7 d. 
padėjo savo parašus po Suvalkų sutar
timi. Lenkai pasižadėjo daugiau nebe
pulti Lietuvos ir, einant Maskvos sutarti
mi Vilnių, Gardiną ir Pietų Lietuvą ligi 
Maskvos srities palikti Lietuvai.

Bet, deja...
Drr nespėjo nudžiūti sutarties para

šai, kaip spalių m. 8 d. lenkų kariuome
nė puola Vilnių.

Kad šis jų žygis Vakarų Europos 
valstybėms neatrodytų tamsus, gen. Že
ligovskis suvaidina sukilėlio rolę. Jis 
inscenizuoja „maištininkus“ ir su savo 
„ištikimąja želigovskijada“ klasta ir 
smurtu užgrobia spalių m. 9 d. 12 vai. mū
sų sostinę Vilnių. Tą senovės šventovę, 
kurią D. L. K. Gediminas įkūrė.

Štai jau praslinko dvylika okupacijos 
metų. O broliai vilniečiai kenčia didelį 
moralinį ir ekonominį skausmą.

Vilniečiai laukia mūsų žygio diena iŠ 
dienos.

Nejaugi mes juos apvilsim?
Nei ne! •
Išeitis, kuri gyvenime vaidina vyriau-

1932.X.9).
šią vaidmenį, yra darbas. Tas pats 
mums laiduoja ir Vilniaus klausimo iš
sprendimą.

Tad, mielas, nedelsk. Tuojau stok į 
darbo barą! Bet pirmų pirmiausia ir 
svarbiausia pradėk nuo savęs:

1) Sąmoningai pats sąvy ugdyk Vil
niaus atgavimo idėją.

2) Per save stenkis korektingai iš
judinti kuo didžiausiu mastu tau arti
miausius žmones.

3) Visus žygius, liečiančius Vilniaus 
vadavimo klausimą, pagrįsk darbu. 
O darbo begalės. Pirmiausia, neginčyti
nai gera ir gražu tą dieną padaryti di
delę ir įspūdingą sueigą. Sueigos pro
gramą daugiausia užpildyti Vilniaus 
klausimą nušviesti.

Gabesni bei drąsesni skautai gali pa
kalbėti arba paskaityti savo bei svetimų 
eilėraščių, padavimų. O didesnis vie
netas, sakysim: skiltis arba draugovė 
gali pastatyti ir veikaliuką arba pade
monstruoti gimnastikos pratimų, atitin
kamų piramydžių, gyvųjų paveikslų ir kt.

Be to, pageidautina tą dieną sueiti į 
artimesnius santykius su Vilniui va
duoti sąjunga. Čia galima papra
šyti autoritetingesnių veikėjų supažindin
ti skautus su V. v. s-gos uždaviniais, 
tikslais bei programa. Taip pat yra 
tiesiog būtina prisidėti aktyviu darbu 
prie geležinio Vilniaus fondo 
— platinant Vilniaus pasus ir ženklelius. 
Tenebūnie nė vieno skauto be Vilniaus 
paso. Tenebūnie nė vieno Lietuvos gy
ventojo neaplankyto! Įrodykim savo 
darbštumą!

Trečias, tuo labiau svarbus ir gražus 
žygis — tiesioginis bendradarbiavimas su 
vilniečiais.

Neabejojama, kad kiekvienas jūsų 
turite daug įvairių savo pačių padarytų 
rankdarbių. Šiuos daiktelius galite pa
siųsti arba sueigoje galite pasižadėti, sa
kysim, iki to ir to laiko padaryti ir iš
siųsti pavergtiems broliams.

Skautai gali pagaminti įvairių daly
kėlių iš medžio, molio, kartono ir t. t., o 
skautės — vilnų, linų ir įvairių medžia
gų!

Vienus rankdarbius galima skirti Vil
niaus lietuvių prieglaudų ar pradžios 
mokyklų vaikučiams, o kitus ir patiems 
skautams, kokiais nors V, lietuvių skau
tų d-vei ar skilčiai.

Mėgstantieji rašyti bei filatelistai gali 
imti koresponduoti. Tuo būdu galima ge
rai susipažinti su Vilniaus krašto vaiz
dais ir pan.

Dėl susirašinėjimo ar nusiuntimo do
vanų, ir apskritai artimesnio bendradar
biavimo, reikėtų vis pasiinformuoti Viln. 
vaduoti sąjungoje ar jos leidžiamo laik
raščio „M ūsų Vilnius“ redakcijoje.

Labai dėkingas darbas — kruopščiai 
pažinti Vilniaus kr. geografiją ir istoriją. 
Iš karto pradėti, sakysim, nuo vienos apy
linkės, nuo vieno rajono, pamažu tyri
nėti kitus, plėsti ir didinti pažįstamąjį 
plotą. Gi prieinamos literatūros tuo klau
simu jau turime pakankamai daug.

Visa tatai įsidėmėję mes stojame ant 
plataus darbo kelio. Eidami tuo keliu, 
jau mūsų pranokėjų pramintu keliu, mes 
artėsime prie laimėjimo.

Tad i darbo barą, jaunieji! Sustingu
siais nariais tauta negali pasiekti didžių 
gyvenimo permainų.

Psktn. K. Majauskas.
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lias lietuviškas dainas. Savo paruošto vaidinimo ne
galėjome pastatyti, nes mums skirtą pasirodymo laiką 
užėmėm oficialine dalim, kurią maj. A. V a 1 u š i s 
perskaitė mūsų Šefo aktą: juo apdovanojami lelijos 
ordinu — estų skautų šefas p. dir. Nikolai Kann, 
vyriausias skautininkas p. ministeris J. Hūnerson, 
stovyklos komendantas sktn. H. Michelson ir 

sktn. H. P a a 1 m a n n. Mūsų vyr. sktn. Šarauskas 
apdovanotiems įteikia ordinus.

Laužas baigėsi. Svečiai išsiskirstė, su daina grį
žom iš laužavietės į stovyklą ir lendam į palapines.

Prasidėjo Vilniaus byla.

Šiandie. (VII.17) stovykloje prasidėjo, paskum la
bai išgarsėjusi ir padariusi didelę propagandą, Vil
niaus byla. Nepamanykite, kad čia ją iškėlė Tautų 
Sąjunga, ar valstybės valdžia, ne! Ir sprendė ne Ha
gos tribunolas. Istorija paprasta.

Lenkiją šioje stovykloje atstovavo atsiųsta iš 
Vilniaus XIII draugovė („juodoji tryliktukė“, nes 
skautai dėvėjo juodus kaklaraiščius). Ant savo sto
vyklos vartų padėjo stambų užrašą ,,W ii n o“ (o vi
sos kitos svetimšalių stovyklos užrašė savo valsty
bių pavadinimus) ir nedidelę lentutę pakabino 
,,Polska — Poola“. Kai kurie skautai ant dešinės 
rankovės aukštai turi prisisegę vytį. Lenkų stovyk

loje svečiams dalynamos propagandinės knygelės apie 
Lenkijos miestą Vilnių. Pačioje stovykloje iškabinti 
keli ryškūs plakatai apie Vilnių. Viskas propaganda!

Mūsų stovykloje tarp daugelio kitų ornamentų 
ir klombų, buvo viena klomba tokia: ant šviesaus 
fono iš akmenukų, skujų ir mažų pagaliukų išdės
tytas Vytis, žemiau iš pušies žievių išklotas Gedi
mino bokšto Vilniuje siluetas, aukščiau Lietuvos vė
liava ir žemiau bokšto žalumynai. Aplink skritulį 
tautiški ornamentai.

Svečiai, domėdamies originaliais mūsų stovyklos 
papuošimais, dažnai pasiteirauja ir ką jie reiškia. 
Pasitaikęs mūsų skautas trumpai paaiškina. Prie kal
bamo ornamento prisieidavo priminti tragišką Vil
niaus istoriją. Svečiai tuo vis daugiau domisi.

Lenkų skautų vadovybė šiandie kreipėsi į sto
vyklos štabą, kad mes nuimtumėm tą klombą; nes 
esą lietuviai skautai užsiiminėja politika. Čia esanti 
ne vieta. Kiek žinome, stovyklos štabas lenkams ne
pažadėjo padaryti ypatingų pastangų. Šianclie bu
vome informuoti apie lenkų intervenciją.

Lenkų skautai, visgi gal truputį tendencingai, 
mums labai mandagūs, ir viešai tą pabrėžia. Prie 
laužo jie sukelia ovacijas, paleidžia šūkį. Praeidami 
pro mūsų vėliavą saliutuoja.

Dėl visiems žinomų priežasčių, dėl Vilniaus, mes 
su lenkais niekur negalime bičiuliautis.

Vilniaus byla čia itin įdomi. Z e r a s.

KELNIŲ LOPYMAS. Karikatūros ir žodžiai X Martinaičio

C 1

Estijos Prezidentas lietuvių stovykloje.

1. Skruzdeliukui keliauninkui 
Daug nelaimių atsitinka — 
Va, perplyšo vargšui kelnės, 
Atsiprašant žodžiais švelniais.

2. Tokį priepuolj pajutęs, 
Žiūri jis akis išpūtęs; 
Dar gerai, kad atsitiko 
Bėda ši ant lauko pliko!

3. Ačiū tai senai tetulei, 
Kad įdėjo siūlų špulę — 
Jis užlopys seną trantą 
Ir pavirs tuojaus į frantą.

4. Kiauros kelnės jau tvarkoje, 
Skruzdeliukas vėl gyvuoja, 
Vėliai galvą sau iškėlęs, 
Jis žygiuoja, kaip pašėlęs.
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Maži geri darbeliai—dideli geri darbai.
3 veiksmų skautiškas vaidinimas.

{pagal P. Josselin ir J. Delsuc).
Veikiantieji asmens.

Viktoras — 13 metų naujokas — skautas.
Jonas — 14 metų skautas. '

> Kupstas — 18 metų draugovės adjutantas.
Vladas — 15 metų skautas.
Kostas — 15 metų paskiltininkis.
Algis — 14 metų skautas.
Kirvutis — 17 metų skautas vytis,
Jonikas — 17 metų skautas vytis.
Algirdas — 16 metų skiltininkas.
Aviacijos karininkas.

I veiksmas.
Draugovės būkle.

Scena vaizduoja draugovės būklo kambarį. 4 skautai su skil- 
tininku ir paskiltininkiu sparčiai ruošiasi išvykti į stovyklą. Didelis 
susijaudinimas ir triukšmas, kaip kad paprastai prieš išvykstant j 
kelionę. Visas veiksmas turi eiti gan smarkiu „tempu“.

I SCENA.
Skiltininkas, paskiltininkis, Vladas, Algis, skautai.

Skiltininkas. Ar negalit truputį tyliau, nie
ko negirdėti. Vladai, suieškok inventoriaus sandėliuose 
žibintuvą, žvakes, degtukus. Taip pat pažiūrėk ar 
yra dviračio lempai karbito. Pasiskubink. (Vladas dings
ta sandėliuko durelėse). Algi, atnešk palapinės brezentus. 
(Algis išeina į sandėliuką). Vladai, Vladai, judinkis...

Vladas (pasirodydamas). Štai. (Jis padeda prie skil- 
tininko vieną žvakę, du degtuku, kariško katiliuko viršelį ir vėl 
dingsta sandėliuke... per likusią akto dalį jis bėgioja į sandėliuką ir 
atgal kiekvieną kartą atnešdamas įvairiausią smulkesnią ir didesnių 
daiktą, kuriuos viename kampe padeda netvarkingoje krūvoje. Įeina 
Algis su puodu ant galvos, žeme vilkdamas paskui save palapinės 
brezentus).

II SCENA.
Tie patys, Jonas ir Viktoras.

Vienas skautų. 0 štai ir Jonas su savo bi
čiuliu Viktoru!

J o n a s. (Deklamuodamas). Taip, tai aš įžen
giu, atvesdamas su savim naujoką, kad atiduočiau 
į didžiojo Algirdo rūpestingą globą ir įrašyčiau į 
mūsų garbingos draugovės garbingą sąrašą.

Skiltininkas (susirūpinęs). Pasakyk ar tas de
klamavimo Šurnas tave dažnai suima? Kas dėl Vikto
ro, tai nors ir yra tik dvi savaitės, kaip jis atėjo į 
mūsų draugovę įstoti nariu, bet jis jau yra pravestas 
sąrašuose.

Viktoras. Labas, Algirdai!
S k i lt in in k a s. Labas, Viktorai, tuoj imkis 

darbo. Štai sulankstyk šį brezento gabalą.
Viktoras. Tuč tuojau, Algirdai. (Jis pradeda 

darbą, bet staiga, pastebėjęs gulinčią kampe knygą, paima ją ir 
užsimiršta ją skaitydamas. Iškilminga ir išdidžia mina įeina draugo
vės adjutantas. Visi atsistoja „ramiai“).

' III SCENA.
Kupstas. Laisvai! Dirbkit, dirbkit, ką čia išsi

žioję žiūrite į mane. Mane matėte ir pažįstate visi, 
turiu vilties, kad nesu nuostabus gyvulys, kad taip į 
mane turėtumėt žiūrėti. (Jis vaikščioja po sceną užimto 
žmogaus išvaizda).

Vienas skautų. Netrukdykit jam—jis atrodo 
labai užimtas.

Kitas skautas. Taip, kada jis nieko nevei
kia sunku jį pertraukti.

Kupstas (išgirdęs). Bet tokia mano pareiga... 
tai statutas — adjutanto pareiga viską prižiūrėti... ir, 
aišku, nieko nedirbti. Jis nešioja akselbantus ir frenčą 

ir turi saugotis, kad nesusiteptų. Taigi jis negali dirbti 
atsisėdęs ant dulkinų grindų. Tai visai paprasta. 
Adjutantas panašus į valstybės operos choristus, ku
rie šaukia „mes einam, mes einam“, o patys trypia 
vietoje, jam pakanka kartoti „dirbkim, dirbkim" ir 
stengtis kuo aktyviausiai žiūrėti kaip dirba kiti. 
(Pastebėjęs užsiskaičiusį Viktorą). O, Viktorai, ką gi skai
tai taip įdomaus?

Viktoras. Knygutę, kurią čia radau ir kuri 
vadinasi „Didieji Gelbėtojai“. Tai labai įspūdinga.

Skiltininkas. Tu pabaigei lankstyti bre
zentą?

Viktoras. Tučtuojau, Algirdai, tuč tuojau. 
(Jis pasikelia, padaro porą žingsnių, nenustodamas skaitęs, pasiima 
brezento kampą ir vėl atsisėda skaitydamas knygą).

V 1 a d a S (įeina vilkdamas 4 gelbėjimo ratus). Štai gel
bėjimo ratai.

Kupstas. Visai skilčiai.
Skiltininkas. Taigi. Atsarga gėdos nedaro 

ir jei dvi atsargos — reiškia, daugiau negu viena: 4 
reiškia, daugiau negu 2. Paskui (paslaptingai) turėda
mas vieną gelbėjimo ratą niekad negali būti tikras. 
Sunku norėti—jie pirkti skautiškų reikmenų tiekimo 
skyriuje!

Kupstas. (Besižvalgydamas aplink save). Bet aš 
nematau Kirvučio.

Skiltininkas. Jis tur būt kokiame užkampyje 
skaičiuoja savo pinigus.

Jonas. Savo sąskaitose jis rado 3 centų klaidą 
ir jis nebegali ramiai miegoti. O štai ir jis pats! 
(Įeina Kirvutis, nepaprastai susimąstęs. Jis lyg nieko nepastebi).

IV SCENA.
Tie patys ir Kirvutis.

Skiltininkas. Ei! Kirvuti! Kas naujo ižde? 
(Susimąstęs Kirvutis neatsako. Jis lėtais dideliais žingsniais vaikš
čioja po sceną, kažką murmėdamas... kartais skaičiuoja ant pirštą).

Algis. Aš žinau tikrą būdą kaip jį atitraukti 
iš tų svajonių.

Visi. Parodyk ir mums.
Algi S. Žiūrėkit. (Jis paima 5 centą pinigėlį ir leidžia 

jam nukristi ant grindą. Pinigas suskamba).
Kirvutis (pašokdamas). Pinigas? Kur?
Algi S. Aš tą gerai Žinojau! (Kirvutis pakelia pini

gą, jj ir atidžiai apžiūri, pamėgina dantimis ir pagaliau deda 
į kišenę).

Kirvuti s. Aš, žinote, ieškau būdo kaip paša
linti 99 litų deficitą, kuris yra mūsų draugovės sąs
kaitose. Taigi prašau man netrukdyti... (dar paeina ke
lius žingsnius. Staiga sustoja, jo veidas nušvinta ir išdidžia išvaizda 
jis sušunka) O! Sureka! Brava, brava, valio! Hip, Hip! 
Ha! Sinon e vero, e bene trovato! Aš radau, aš 
radau!

Jonas. Džiaugsmas iš jo padaro iškalbingą 
žinovą. » 1

Algis. Tu susergi kaip Archimedas. 0 aš gi 
maniau, kad neužkrečiama.

Kirvutis. Sąskaitos yra tvarkoje. Deficito 
nėra! Puiku! P-u-i-k-i-a-u-s-i-a!

Skiltininkas. Tu atradai savo 99 litus?
Kirvutis. Ne, geriau negu atradau! Aš juos 

pakeičiau, be draugiško vekselio, be paskolos, nelies
damas kapitalo, tik paprastu matematišku veiksmu.

Skiltininkas. Paaiškink.
Kirvutis (profesorišku tonu). Gerai klausykit: 

turite 99 litus deficito. Aš prie jų pridedu dar 1 litą, 
juk aš galiu tai padaryti; tada turime 100 litų 
deficito.
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Jonas. „Tada turime“ — gražus išsireiškimas.
K i r v u t i s . Matematikoje yra įrodyta, kad nu

liai nieko nereiškia, nesiskaito: todėl aš juos nubrau 
kiu ir lieka tik vienas litas. Tai kaip tik tas litas, 
kurį aš buvau pridėjęs. Taigi, matote, sąskaitos 
tvarkoje.

Algis. Tai kaip Kristupo Kolumbo kiaušinis. 
Tai visai paprasta.

KirvutlS (patenkintas, bet stengdamas būti kuklus). 
Taip... bet.. reikė,O susigalvoti. (Išeina beskaičiuodamas).

Skiltininkas. Greičiau, Viktorai, tavo bre
zentas! (Viktoras nenustojęs skaitęs ir per visą laiką nėra nieko 
padaręs) Kaip? Jie dar nesulankstyti? Ką gi tu veikei?

Viktoras. Och! Algirdai, aš skaičiau „Didžiuo
sius Gelbėtojus“... Tai taip, įspūdingą... aš norėčiau 
irgi taip daryti.

Skiltininkas. Aišku, tai puiku, bet prieš 
galvodamas apie didžiuosius stebuklingus gerus dar
bus, tu geriau jau paprastai atliktum savo pareigą. 
Sulenk tuos brezentus, bet pasiskubink, nes jų lauk
dami negalime užkalti dėžės su daiktais, kurią reikia 
jau vežti į stotį. (Iškilmingas draugovės sekretoriaus įėjimas).

V SCENA.
Tie patys, Jonikas.

Jonikas. Štai ir sekretorius. Raštvedyba. 
Tvarkinga raštinė—kiekvienos draugovės, mūsų są
jungos ir visos Lietuvos pagrindas. Aš dirbu. Dabar 
man reikalinga statistinėms žinioms kai kurių pirma
eilės svarbos davinių: man reikia vidutinio visų 
vidutinių vidutinio amžiaus skautų batų numerio, 
pradedant Kirvučio mažais sandaliukais ir baigiant 
J muko kareviškais batais; ach, atsiprašau — atvirkš
čiai, Jonuko sandaliais ir Kirvučio batais. Jei aš 
apsirinku ką pasakęs — nekreipkit dėmesio, neklau
sykit. Kažkas kažkada kažkur kažkokiose kalbose, 
bet aš jums tai išverčiu lietuviškai, kad galėtume 
visi suprasti, yra pasakęs: „Ištarti žodžiai išlekia ir 
dingsta, bet parašyti jie lieka amžiams“. Tik raštas 
ką nors reiškia Tik raštu remiasi mūsų gyvenimas, 
Sąjunga ir valstybė. (Sustoja, kad atgautą kvapą).

Skiltininkas . Ką darysi su savo statistika?
Jonikas. Aš ją įdėsiu į stalčių su kitais 

svarbiais ir slaptai — konfidencialiniais dokumentais 
ir užrašysiu ant voko: „gaisrui ištikus, gelbėti pir 
moję eilėje!" ir...

Skiltininkas. — Ir?
Jonikas. Tuo tarpu viskas.
Skiltininkas. Aš noriu paklausti kokia iš 

to viso nauda?..
Jonikas (išdidžiai). Čia tai jau administraci

nis sekretas. (Jis praeina pro skautus, kiekvienas pakelia koją, 
Jonikas žiūri j padus ir užrašinėja j bloknotą). Tai 36, tai 42...

Skautas. Ne, tai 37.
Jonikas. Tylėk. Tu tuose dalykuose nieko 

nesupranti. Aš užrašiau gerai — 42. (Jis išeina sakydamas). 
Greit pakalbėsime dėl paskutinių ankiečių užpildymo, 
bet dabar turiu sutvarkyti batų numerių žinias, tai 
labai skubu. Esu punktualumo vergas.

Skiltininkas. Štai geros raštinės nauda 
gerai tvarkomos draugovės. Viktorai, tavo brezentai?

Viktoras. Algirdai, aš negaliu pats vienas su 
jais apsidirbti.

Skiltininkas, Padėk jam, Kostai, (Per 3 
sekundes Kostas gražiai sulenkia brezentus. Daiktą dėžė užkalama 
ir skautai ją išneša. Scenoje lieka tik skiltininkas, Jonas ir Viktoras. 
Skiltininkas atidžiai žiūri vis dar į knygoj paskendusį Viktorą, 
paskui taria) Dar trūksta virvės, kas nori nubėgti į 
tiekimo skyrių jos atnešti?

Jonas. Aš, jei nori....

Skautai - ės visame pasaulyje.
LIUKSEMBURGO SKAUTAI.

Didžioji Liuksemburgo kunigaikštija yra iš tikrųjų gan 
maža ir turi maždaug apie 229.000 gyventojų. Skautai čia su
siorganizavo pirmomis didžiojo karo dienomis. Dabartiniu laiku 
BADEN-POWELLS LUXEMBOURGIAN BOY SCOUTS 
ASSOCIATION turi per 1.000 skautų. Liuksemburge yra dar ir 
antra skautų organizacija FEDERATION NATIONALE DES 
ECLAIREURS DU LUXEMBOURG, kurioje yra apie 700 narių.

Kasmet organizacija rengia stovyklas vadams Limpa- 
c h e, kur turi įsigijusi ūkį. Taip pat Echternache asocia
cija turi nuosavą namą, kuriame gali apsinakvoti apie 100 skau
tų. Šie namai yra pastatyti vienoje gražiausių krašto vietų. 
Pažymėtina, kad statant namus didesnę dalį visų darbų atliko 
patys Echternacho skautai vyčiai. Liuksemburgo skautai mano 
gan skaitlingai dalyvauti 1933 m. tarptautinėje stovykloje 
Vengrijoje.

KEIČIA ĮŽODĮ.
Šių metų Lenkijos skautų-čių vadovų suvažiavime tarp 

įvairių kitų nutarimų yra priimtas Lenkijos skauto-tės įžodžio 
teksto pakeitimas. Būtent: žodis „Tėvynė" yra keičiamas žo
džiu „Lenkija" ir atitinkama įžodžio vieta šiaip skambės: 
„nuoširdžiai noriu visu gyvenimu tarnauti Dievui ir Lenkijai". 
Tas pakeitimas tur būt palies ir mūsų skautus Vilniuje, kurie 
yra Lenkijos skautų-čių sąjungos nariai.

Tas pats vadovų suvažiavimas uždraudė provincijos 
skautų-čių vienetams leisti bent kokius laikraštukus be centro 
leidimo.

ORO SKAUTAI.
Anglijoje yra ir oro skautų. Prie vyriausio skautų štabo 

Londone yra įsteigtas ir specialus jų skyrius, kuris mano juos 
organizuoti panašiai, kaip kad yra organizuoti jūrų skautai. 
Su oro skautais yra tačiau gan daug techniškų sunkumų. Juos, 
pavyzdžiui, galima organizuoti tik prie aerodromų, kurių yra 
nevisur, paskui priėjimas prie aerodromų ir lėktuvų yra gan 
sunkus. Anglų oro skautai lavinasi dvejose kryptyse. Pirmiausia 
dažnai lankydami aerodromą ir gaudami ten pamokų jie susi
pažįsta praktiškai su lėktuvais ir skraidymais. Antras dalykas, 
tai jie lavinasi modelius gaminti, aitvarų ir planeriukų leidime 
ir panašiai. Šie paskutinieji darbai lavina skautų sumanumą ir 
išradimų gabumą.

Be Anglijos ir Vengrijos skautai yra toli nužengę, 
aviacijos, ypač bemotorinės, srityje. Pasaulinėje 1933 m. 
džemboree įvairių tautų oro skautai pirmą sykį stovyklaus 
atskirai.

Skiltininkas. Ne, tu ir taip daug dirbai. 
(Viktoras įkišęs nosį į knygą nė nepasijudina).

Skiltininkas. Kas nori padaryti šį gerą 
darbelį?

Viktoras (pasikėlęs). Kokį gerą darbelį?
Skiltininkas. Atnešti virvę iš tiekimo 

skyriaus.
Viktoras (su panieka). Et! (ir jis vėl įsigilina 

skaityti).
Skiltininkas (momentą pagalvojęs). Viktorai, 

tu nenori nueiti?
Viktoras. Ar negali nusiųsti ką kitą, nes, 

rodos, kad aš esu truputį pavargęs
Skiltininkas. O tu nemanai, kad tu esi 

truputį... keturkojis?.. Taigi, aš einu pats, bet tai 
nepatogu, jei ateis draugininkas, jis manęs neras .. .. 
Bet vis vien aš einu, Viktorai, tu atsiprašysi drau
gininką, kad manęs nėra. Aš einu į tiekimo skyrių.

Viktoras (nenustodamas skaityti). Gerai, aš jam 
pasakysiu.

Skiltininkas. Taigi, aš einu atnešti virvės.... 
aš išėjau... arba ne, aš pasiliksiu, aš norėjau tik iš
mėginti ir įsitikinti. (Priėjęs prie Viktoro, balsiai sušunka). 
Viktorai, reikia sustabdyti bėgantį be žmogaus arklį!

Viktoras (momentaliai pašokęs). Kur? Aš tuoj 
bėgsiu.

Skiltininkas. (Ramiai) Karo muzėjuje.
Viktoras. (Nustebi. Karo muzėjuje?
Skiltininkas. Taip, paveiksle.

Uždanga. (B. d.).
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(Soelkame kūne 
soeika Jo a šia.

Ar mes sportuojame?
Gal būt toks paklausimas ir kai 

kam pasirodys keistas, bet visgi 
jis yra šiek tiek pagrįstas.

Tenka pastebėti, kad daugelis 
skautų-čių nepakankamai rimtai 
žiūri į sportą. Tarytum skautui vis 
vien ar jis domėsis tokiu svarbiu 
dalyku, kokiu yra sportas, ar ne. 
Tačiau taip manyti būtų, didelė 
klaida. Nekartą šiame pat laik
raštyje turėjome progos išgirsti, 
kaip R. Baden-Powellis žiūri į 
sportą ir kokią vietą jis paveda 
sportui skautiškajame auklėjimo 
darbe. Jis tvirtai pasako, kad 
kiekvienas skautas turi 
būti tinkamaifiziškaiiš- 
1 a v ė j ę s. Tam reikalui jis duo
da daug patarimų ir patiekia rei
kalavimų, kuriuos kiekvienas 
skautas turi vykdyti.

B.-Pow. nurodo, kad k i e k- 
vienasskautas turi svei
kai gyventi ir užsiimi
nėti sportu. Įvairių higienos ir 
sveikatos taisyklių žinojimas, kokį 
kiekvienas skautas-ė įgauna besi
ruošdamas egzaminams į patyri
mo laipsnius bei specialybes, turi 
būt kuo plačiausiai taikomas skau
to kasdieniam gyvenime.

Fizinė mankšta, užsigrūdinimas 
ne tik stiprina organizmą ir ap
saugo kūno sveikatą, bet labai 
teigiamai veikia į žmogaus dvasią, 
kurią skautas stengiasi kuo skaid
riausiai ir tauriausiai ugdyti.

Juk kiekvienas kūno kultūros 
mokytojas labai dažnai savo mo
kiniams pabrėžia vienų ar kitų 
veiksmų svarbą ir įtaką. Tačiau

s ŽAIDIMAI ®
SVETIMTAUTIS.

Žaidėjų skaičius — draugovė. 
Žaidimo vieta — vis vien kur. 
Žaidimo įrankiai — nereikia.
Kiekviena skiltis parenka iš savo 

tarpo „svetimtautį", kuris eina prie drau
gininko. Draugininkas, surinkęs visus 
„svetimtaučius“, rodo jiems kokį sakinį, 
parašytą popieriaus gabaliuke, pavyz- 

* džiui, „Duokit tris metrus mėlyno šil
ko moteriškai suknelei". Kiekvienas 
„svetimtautis“ grįžta prie savo skilties 
ir mimika bei ženklais stengiasi paaiškin
ti, ko jam reikia, įsivaizdinama, kad jis 
nemoka jų kalbos. Svetimtaučiui drau
džiama kalbėti, tačiau yra prileista, kad 
jis pakankamai supranta skautų kalbą ir 
į jų paklausimus — spėliojimus gali gal
vos palenkimu ar pasukimu atsakyti 
„taip" ir „ne“. Skiltis, kuri pirma teisin
gai supranta, kas reikalinga svetimtau
čiui, laimi. Sc. 

ar visada pakankamai dėmesingai 
tie žodžiai išklausomi. Ir jei iš
klausyti, ar patartai įgyvendina
mi? Su gailesčiu tektų gal pasisa
kyti, kad ne vienas ir skautų šioj 
srityje ,,molio Motiejum“ pasirodo.

Rodos, čia nė laiko stoka, nė ki
tos priežastys kliudo. Tikriausiai 
bus „nuopelnas“ nerangumo ir ap
sileidimo.

Pažiūrėkime ką daro jaunimas 
kitur, kiek ten jis parodo pasižy
mėjimų, žygdarbių! O mes ar 
esame nelaimingesni už juos, ar 
mūsų kūnas silpnesnis, ar mūsų 
dvasia tamsesnė? Ne! Juk jau 
šimtmečiai gali mus įtikinti, kad 
mumyse yra nepaprasto, mes 
esame labai pajėgūs.

Tad ir reikėtų tą parodyti, ko 
esame verti.

Skautai pirmieji gali ir turi tin
kamiau susirūpinti fizinio auklė
jimo klausimu — jie turi darbu ir 
savo gyvenimu tuojau duoti 
pavyzdžio!

Kitąmet įvyksta tarptautinė 
skautų džemboree, joje bus įvai
rūs pasirodymai. Visų tautų skau
tai ten visomis jėgomis stengsis 
pavyzdingai atstovauti savo kraš
tą ir rungtyniauti su kitų kraštų 
jaunuoliais. O mes ar turėsime iš 
ko pasirinkti sportsmenų ir repre
zentantų?

Pagalvok apie save, broli skau
te, ir mintyje atsakyk.

Šie puslapiai, jei norėsi, galės 
tau padėti, bet rodyk pasiryžimo 
ir darbo!

Taigi, ar mes sportuojam?

Sviedinių lenktynės rate.
20 — 30 skautų (draugovė) sustoja 

ratu atstu apie 10 žingsnių nuo vienas 
kito. Žingsnių skaičių galima mažinti 
arba didinti. Tas priklauso nuo salės arba 
aikštelės didumo ir nuo skautų miklumo. 
Išsiskaičiavus pirmais antrais galima 
pradėti žaidimą.

Pirmiesiems numeriams duodamas pa
prastas sviedinys ir toks pat sviedinys 
stovintiems tarp jų antriesiems nume
riams. Draugininkas, ar žaidimo vedėjas, 
praneša ar sviedinys metamas į dešinę 
ar į kairę ir po to skaičiuoja viens, 
du, trys! Su „trys“ sviedinys metamas 
kaire (deš.) ranka į dešinę (kairę) į ar
čiausiai stovintį pirmą numerį (antrą 
num.), kurie gaudo ir tokiu pat būdu 
meta toliau. Kada sviedinys atsidurs pas 
tą patį skautą, kuris pradėjo mesti, tas 
šaukia garsiai viens!, paskum d u! ir 1.1, 
iki dešimties; tada žaidimas nutraukia
mas. Laimi pirmųjų arba antrųjų grupė, 
kuri pirma suskaitys iki dešimties.

Po to pradedamas tuo pačiu būdu 
antrą kartą žaidimas, bet jau į kairę 

(deš.) dešiniąja (kair.) ranka. Grupė lai
mėjusi abu kartu laikoma nugalėtoja.

Žaidžiant svarbu, kad kiekvienas 
skautas labai atidžiai sektų sviedinį, 
greit ir mikliai jį gaudytų ir taip pat 
mestų savo artimiausiam draugui (tam 
pačiam numeriui). Skautas, nepagavęs, 
arba išmetęs sviedinį, turi kuo greičiau
siai jį pakelti, grįžti į savo vietą ir iš 
naujo mesti sviedinį toliau.

Tas žaidimas labai tinka ir skautėms.
P. M.

KIŠKIUS MEDŽIOJAME.
Žaidžiama salėje arba, geriausiai, 

aikštėje.
Įrankiai — guminis kamuolys.
Žaidikų skaičius neribotas. Visi, burtų 

keliu, skirstomi į tris rūšis: 1 medžioto
jas,! adjutantas, likusieji kiškiai.

Medžiotojas į+++
+ + + +

Adjutantas

Aikštė — 15 — 30 m. ilgio ir 5 — 20 
m. pločio; daloma į tris dalis. Viename ir 
antrame gale atskiriamos 4 — 8 m. ilgio 
aikštelės. Pirmojoje apsigyvena medžio
tojas, antrojoje — adjutantas, o vidurinėj
— kiškiai.

Žaidimo pradžia. Teisėjui davus ženk
lą, medžiotojas kamuoliu taiko į kiškius. 
Adjutantas padavinėja medžiotojui ka
muolį. Numuštasis kiškis išeina iš aikštės.

Svarbios pastabos:
— Kiškiai smūgių išvengia kūno 

lankstumu. Medžiotojui kamuolį turint, 
žaidikai stovi vietose; kamuoliui žemėje 
gulint, galima bėgioti;

— kiškiai negali išeiti iš jiems skirto 
kvadrato;

— šiems reikalavimams nusižengusieji 
kiškiai šalinami iš žaidimo;

— medžiotojas neturi teisės išeiti iš 
savo aikštės. Šiam reikalavimui nusižen
gęs medžiotojas keičiasi vietomis su ad
jutantu.

— Adjutantas gaudo ir paduoda me
džiotojui kamuolį;

— adj. taikyti į kiškius gali tik tuo
met, kada kamuolį pagauna iš medžioto
jo rankų. Kamuoliui pasiekus žemę ar 
žaidiką, adj. kirsti negali.

Žaidimas baigiamas, visus kiškius iš
mušus. Žaidžiant toliau, medžiotoju būna 
tas, kuris paskutinis buvo nukirstas, adj.
— priešpaskutinis. Žaidimas tinka 
įvairaus amžiaus skautams ir skautėms.

Variantai.
1. Išmuštieji kiškiai eina į medžiotojo 

adjutantus.
2. Pamėginkite kamuolį mesti kairė

mis rankomis.
3. Galima žaisti lenktyniaujant dviem 

grupėm. Žaidikai skirstomi, vikrumo at
žvilgiu, į dvi grupes. Kiekviena grupė 
išsirenka medžiotoją ir adjutantą. Medž. 
ir adį. eina į antros grupės aikštę, o 
antros grupės medž. ir adj. į pirmos ir 
ten šaudo kiškius. Laimi ta grupė, kurios 
medžiotojas per trumpesnį laiką iššau- 
do kiškius.

4. Žaidikai kamuolio smūgių išvengia 
bėgiodami.

5. Išrinkite du medžiotojus.
Vyr. skili. Ant, Umbrasas,
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Keturių pagalbos nešėjų gauja.
Pietaujant Nikas buvo labai neramus. 

Kiek po pusės trijų išėjo į kiemą ir įėjo 
į rūsį, kuris buvo gan erdvus. Viename 
kampe, po apkrauta lentyna, stovėjo Ni-

Kova dėl reklamų.
Nikas dviračiu atūžė iš už kampo 

viena koja ant pedalo, o antrąją vilk
damas asfaltu. Vienas praeivis griebėsi 
lazdos. „Ar negali paskambinti, pienbur
ni?!“ Nikas, smarkiai skambindamas, nu
švilpė toliau ir netrukus staigiai sustab
dė. Prie vieno namo kažkoks berniūkštis 
atkakliai mėgino išmesti sviedinį pro ge
ležinės tvoros virbalų tarpą. Nikas jam 
sušuko: „M o t e!“ Užkalbintasis atsisu
ko ir išsižiojo. „C v y z e 1 į lupa! Vienas 
prieš penkis negi galiu laikytis". Motes 
burna susičiaupė. „Tuojau“, tarė jis. „Ka
rolis viršuj". Mote, įdėjęs du pirštu bur- 
non, sušvilpė. Netrukus duryse pasirodė 
storas, stiprus, garbanotais plaukais ber
niukas. Mote paaiškino dalyką. „Bumm", 
piktai sumurmėjo storasis. 

vo?“, užklausė jį Nikas. „Aš dalinau čia 
reklamas. Atėjo jie: abu Kifelkampai, 
Cišmanas, Štolis ir Ričardas. Na, ir... žiū
rėkite, visi lapeliai išmėtyti ir sutepti", 
išmikčiojo Cvyzelis. „Niekšai! Penki 
prieš vieną ir dargi prieš mažiausiąjį", 
tarė įerzintas Nikas. Pakėlė vieną lapą ir 
perskaitė: „Taisau batus. Greitai ir pi
giai!!! Antanas Cvyzelis. Gizelių g. 8“. 
„Vyrai, prie darbo!“, sukomandavo Ni
kas. Po keliolikos minučių gatvėje iš
barstyti lapeliai buvo surinkti, netinka
mieji išmesti, likusieji padalyti į keturias 
dalis ir išdalinti keturiose gatvėse.

Į dviračių rūsį.
Sekančią dieną, grįžtant iš mokyklos, 

Nikas tarė Karoliui: „Klausyk! Aš turiu 
vieną sumanymą. Ar 
gali trijomis būti dvira-
čių rūsy?". „Galiu. O 
koks tavo sumanymas?“. 
Bet iš Niko nieko nebe- 
iškvotė. Namie abu per
siskyrė, nes ‘Karolis įėjo 
į savo butą, o Nikas už
ėjo pas Cvyzelį. Cvy- 
zelio nerado namie. Jis 
buvo klijentams išnešęs 
tėvo sutaisytus batus. 
„Pasakyk, Alvina, Cvy- 
zeliui, kad trijomis at
eitų į dviračių rūsį", pa
sakė Nikas Cvyzelio se
sutei, kuri buvo taip pat 
liesutė ir išblyškusi, kaip 
jos broliukas, ir smarkiai 
kosėjo. Ji pažadėjo pa
sakyti. Nikas pabeldė 
dar į vienas duris. Ant 
jų buvo parašyta: „M o- 
t e". „Trijomis dviračių 
rūsyje", tarė atidariusiam 
duris Motei. „Kas ten 
bus?". „Pamatysi”, trum
pai atsakė ir uždarė du
ris. Antrame aukšte ati
darė savo buto duris, 
prie kurių buvo vizitinė: 
„Dr. Olkotas. Advo
katą s".

ko dviratis. Kitame kampe buvo tuščių 
dėžių. Iš šių jis padarė stalą ir keturias 
kėdes. Po kiek laiko atėjo Mote, tada 
Cvyzelis ir, kaip paprastai, paskutiniuoju 
Karolis. Visiems susėdus, Nikas prabilo: 
„Mieli draugai! Kifelkampai ir kiti vai
kai tampa vis įkyresniais..." Nikas sumi
nėjo visas penkių priešų šunybes ir pa
darė išvadą: „Apsigynimui nuo jų siūlau 
padaryti sąjungą“. Visiška tyla. Karolis 
trenkė staiga kumštimi į stalą. „Idealus 
sumanymas!“, išgiedojo jis. Motei žibėjo 
akys, kai jis suriko: „Vienas-už-visus, vi- 
si-už-vieną!“. Cvyzelis tylėjo. Jam buvo 
labai nemalonu, nes jis manė, kad visa 
tai daroma vien dėl jo, kadangi jis buvo 
silpniausias. Parašytas „keturių pagalbos 
nešėjų gaujos" įsteigimo aktas. Gaujos 
vadu išrinktas Nikas. Po rinkimų Nikas 
tarė: „Draugai! Vakar Karolis mums di-

. . . du berniuku laikė jį prispaudę pečiais prie žemės, 
o trečias sėdėjo ant jo raitas . . . . . . vienas už visus, visi už vieną . . .

Tuo tarpu Cvyzelis pergyveno sun
kias minutes. Šalia skelbimų stulpo du 
berniukai laikė jį prispaudę pečiais prie 
žemės, o trečias sėdėjo ant jo raitas ir 
grąsino kumštimi. Dar du vaikėzai juok
damiesi žiūrėjo į tą reginį, retkarčiais 
paleisdami į orą saują iš Cvyzelio atim
tų reklaminių lapelių. Bet Cvyzelis ne
verkė.

Staiga atbarškėjo dviratis, nuo kurio 
kriste nukrito Nikas su Mote ir įsimai
šė į būrį. Užvirė kova. Persvara buvo 
penkių pusėje. Pačiu kritingiausiuoju 
momentu pasirodė storasis Karolis, šnyp
šdamas lyg lokomotyvas. „Bumm! Bumm! 
Bumm!“ sudundėjo ir po kiekvieno 
„Bumm" vienas priešas pasvirdavo. „Ša
lin! Karolis atėjo!", sušuko Nikas. 
Priešai jau bėgo. „Bailiai! Niekšai!", rė
kė storulis bėgantiems, patenkintas su
sikišo rankas į kišenes ir kreipėsi į drau
gus: „Ar kas atsitiko?" „Ne, bet galėjo 
atsitikti, jei nebūtum atėjęs", juokėsi 
Nikas.

Neskaitant perplėšto Cvyzelio švarko, 
didesnių nuostolių nebuvo. „Tai Alvina 
sutvarkys", ramino save Cvyzelis. Alvi
na buvo jo sesuo. „Kaip gi viskas bu-

Amerikoje lietuviai skautai.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse įsisteigė pirma 

seniai laukta lietuvių skautų draugovė. Tolimieji 
mūsų broliai širdingai sveikina Lietuvos skautus.

Pasiuntinybės pakvietimu, rugpiūčio 14 d. Lietuvos pasiuntinybę 
Vašingtone aplankė būrys Amerikos lietuvių skautų iš Baltimorės, — 
apie 20 Amerikoj gimusio jaunimo, vadovaujant žinomam lietuvių vei
kėjui, dr. Adelbertui Želviui. Smagiai porą valandų „Lietuvos 
teritorijoj“ paūžę, išklausę atitinkamų prakalbėlių, apdalinti brošiūrėlė
mis apie Lietuvą, berniukai linksmai grįžo namo. Prieš išvažiuodami, 
skautai prašė pasiuntinybę persiųsti Lietuvos skautams širdingą pasvei
kinimą, kuris šitaip skamba:

„Suvienytų Valstybių, Baltimorės miesto „Boy Scouts of America11, 
skyrius 145, pirmas Amerikoje skyrius, susidedantis vien iš lietuviškos 
kilmės skautų, laike šio atlankymo Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone, 
rugpiūčio 14 d. 1932 m , turi garbė; suteikti per gerbiamąjį Lietuvos 
Ministerį, B. K. Balutį, širdingiausius ir broliškia įsius pasveikinimus 
visiems Lietuvos skautams ir skautvadams Jie linki Lietuvos skautams 
kopasėkmingiausios ateities ir velija ateičiai artimiausius broliškus 
ryšius tarpe lietuvių skautų šiose dviejose valstybėse.“

Sveikinimo tekstas pačių skautų suredaguotas, ir jo kalba palikta 
netaisyta.
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džiai patarnavo mūšyje su Kifelkampais. 
Gaujos vardu siūlau suteikti jam garbės 
vardą — Bum m“. Smarkus rankų plo
jimas reiškė pritarimą. Karolis sėdėjo pa
raudęs iš pasitenkinimo.

Alvina.
Kitą dieną, po pietų, draugai pamatė 

grįžtantį namo visą šlapią Bumm. „Dėl 
Dievo, Bumm! Kas gi įvyko?” Bumm 
mikčiodamas papasakojo. Jis buvęs nu
ėjęs pas Kifelkampus pranešti, kad prieš 
juos sudaryta sąjunga. Šie paėmę švirkš
lę, apšvirkštę jį šaltu vandeniu ir pasi
slėpę. Kadangi pono Olkoto nebuvo na
mie, draugai nuvedė Bumm į Niko kam
barį. Bumm nenorėjo nusirengti šlapių 
rūbų, todėl Nikas jį įspėjo: „Jei neiš
džius rūbai, persisaldysi, kaip ir Alvi
na. Matei, kaip ji kosti“. Bumm paklau
sė. Iš kampo, kur stovėjo Cvyzelis, pa
sigirdo tylus verksmas. Verkė Cvyzelis. 
Nikas ištraukė jį iš kampo ir paklausė: 
„Cvyzeli! Kas tau?“. Praėjo kiek laiko, 
kol Cvyzelis galėjo kalbėti. „Alvina nė
ra — užsišaldžiusi“, mikčiojo jis. Yra kur 
kas — blogiau. Gydytojas sakė, kad jai 
reikia žiemai išvažiuoti, kitaip bus blo
ga. Mes neturime, mes — mes neturime 
— pinigų“. Kiti tylėdami žiūrėjo į žemę. 
Tylą pertraukė Nikas. „Ir mes to neži
nojome!“, sušuko jis. „O kur ji turi iš
važiuoti?“. „Kažkur į kalnus... užmiršau 
vardą. Reikia 200 markių, kurių — mes 
ne — neturime".

Visi už vieną.
Nikas turėjo neramią naktį. Mokyk

loje buvo užsimąstęs ir vengė draugų. 
Per geografijos pamoką staiga taip bal
siai ir džiaugsmingai suriko: „Jau žinau!", 
kad net mokytoją sudomino. Nuo tada 
Nikas buvo vėl Nikas. Parėjęs namo, at
sistojo vidury kiemo ir sušvilpė. Languo
se pasirodė trys galvos. „Po pietų atei
kite į rūsį!“, sušuko Nikas ir užbėgo laip
tais, šokdamas per tris pakopas iš karto.

Po pietų, visiems susirinkus rūsy ir 
susėdus aplink stalą, Nikas perskaitė iš 
gaujos įsteigimo akto: „Kiekvienas pa
sižada visomis jėgomis padėti kitiems 
trims. Kas to nedarys, bus niekšas“. Pa
dėjęs popierių karštai tarė: „Tai čia yra 
parašyta ir mūsų pasirašyta. Todėl aiš
ku, kad mes Cvyzeliui privalome padė
ti“. „Žinoma — bet kaip?“, pridėjo Mote. 
„Lengva pasakyti“, sumurmėjo Bumm. 
„Visai paprastai. Turime uždirbti pini
gų, kad Alvina galėtų išvažiuoti gydy
tis", paaiškino Nikas šypsodamasis. 
Bumm sudėjo rankas ant pilvo ir žiūrėjo 
į lubas. Mote atstatė lūpas, lyg švilpda
mas. Staiga Cvyzelis tarė: „Taip negali
ma". „Kaip? Kas negalima?", klausė Ni
kas. „Gi kas dėl tų pinigų. Čia nieko ne
pasakyta apie Alviną", tarė Cvyzelis, ro
dydamas dokumentą. „Cvyzeli!", kreipė
si į jį Nikas. „Jei aš turėčiau sergančią 
seserį, ką tu tada darytum?“ „Tai, ma
tai, čia visai kas kita... Bet aš... aš...". 
Cvyzelis staiga nutraukė, nes ties savo 
nosimi pamatė Bumm kumštį. „Sėdėk ir 
valdyk liežuvį! Jei dar plepėsi, tikėk 
man, gausi boksą“. Cvyzelis nebesiprie
šino. Tada kalbėjo toliau Nikas. „200 

• markių. Aš žinau, kad tai daug pinigų.
Bet, jei mes visi tvarkingai įnešime savo 
dalį, manau, kad tą sumą surinksime. Visi 
esame sveiki ir stiprūs. Sukite galvas, 
kaip uždirbti pinigų". Tada atsistojo 
Bumm ir dusliai pacitavo: „Kas to — ne
darys, — bus — niekšas", ir vėl atsisėdo. 
Cvyzelis tylėjo, tik traukė pečiais. Nikas 
atnešė iš kampo seną taupomąją dėžu
tę. „Tai kasa. Ji užrakinta. Raktas pas 
mane. Į ją kiekvienas mes savo uždirb
tus pinigus, bet neprivalo sakyti, kiek. 
Rūsį irgi užrakinsime, o jo raktą įdėsime

„Skautų Aido“ redakcija ir administracija pareiškia gilių 
liūdesio jausmų dėl netikėtos „Sk. A.“ bendradarbio meno 
mokyklos mokinio

Antano Baliutavičiaus
1932,IX.24. mirties.

A. a. Ant. Baliutaviči&zs.
Visada skrudu darosi, kai apleidžia 

mūsų tarpą žmogus jaunas, gabus, daug 
žadėjęs ir galėjęs nuveikti.

Rugsėjo mėn. 24 d. mirė Antanas 
Baliutavičius. „Skautų Aido" 
skaitytojai-jos jį pažįsta — kiekvieno-os 
dėmesį bus atkreipę jo paišytos gyvos, 
Įdomios skautiškos karikatūros dažna
me mūsų laikraščio numeryje, jo darytos 
iliustracijos.

Antanas mokėsi Kretingos progim
nazijoje, vėliau baigė Klaipėdos gimna
ziją. Iš mažens mėgo paišyti. Baigęs gim
naziją ryžosi studijuoti pamėgtą dalyką 
— dailę.

1929 m. įstojo Kauno meno mokyklon. 
Studijų objektu pasirinko dekoratyvį 
meną. Turėjo Dievo dovaną — buvo ga
bus, mokslas sekėsi. Nors buvo sunkios 
sąlygos — namiškių parama buvusi ne
didelė, turėjo pats ieškoti uždarbio pra
gyvenimui — nenusimindavo ir visada 
buvo linksmas.

Mirė staiga. Smagenų uždegimu. Dar 
neseniai buvo atnešęs į redakciją kelis

A. a. skautas Petras Nemaniunas.
Atskiroji kaimo skautų „balandžių“ 

skiltis Šiaulėnuose liūdi netekusi savo 
gero skauto Petro Nemaniūno.

Rugpiūčio mėn. 27 d. jis kartu su kitais 
miškų žinybos tarnautojais, po darbo 
miške, maudėsi netoli Tytuvėnų Grįžu- 
vos upėje, kurios negausus vanduo ir pa
glemžė tėvų paskutinį vaiką, vienintelį 
sūnų, mūsų brangų skautą, žaliūką, 18 
metų stambaus ūgio vyrą.

Visi apgailestaudami klausinėja, argi 
nebuvo galima iš tokios menkos upės 
skęstantį išgelbėti, juk ir žmonių kartu 
buvo. Taip, upė menka, žmonių buvo, 
bet mirtis nugalėjo. Kaip pasakoja, Pet

į plyšį laiptuose. Supratote?". „Supra
tome!", tarė kiti ir išsiskirstė.

Nikas ieško darbo.

Po vakarienės Nikas prašė savo tė
vą, kad leistų jam uždarbiauti. Ponas 
Olkotas nieko nesuprato, o paaiškinti 
Nikas negalėjo, nes nenorėjo išduoti pa

Skautui J. Sendžikui, 
liūdinčiam dėl mylimos sesutės mirties, 
reiškiame brolišką užuojautą.

Prof. Jablonskio būrelio 
skautai vyčiai Marijampolėj.

paskutinius piešinius. Buvome susitikę 
vasarą, rudeniop, Kretingoje — rengėsi į 
Kauną, svarstė, ką veiks šiais mokslo 
metais. Skundėsi — turėjęs rudenį lai
kyti egzaminą pas vasarą mirusį a. a. 
prof. Dubeneckį. Egzamino laikyti ne
teko.

Antanas augo pamaldžių tėvų šei
moje. Buvo religingas, geras vaikinas. 
Buvo žemaitis — nemėgo skelbtis, norė
jo būti tylus, nežymus — tik labai daug 
ir atsidėjęs dirbo. Ne „by kaip“ — kaip 
daugelis.

Gimnazijos metais buvo skautas. 
Kaune būdamas artimai bendradarbiavo 

Skautų Aide“.
Ilsėkis ramybėje — broli.

ras netoli gilesnės vietos buvęs, matyt, 
paslydęs ar pargriuvęs, ar kita priežastis 
buvusi, tik pamatė jį pagalbos besigrobs- 
tantį, beskęstantį. Kartu buvę vyrai mė
gino gelbėti ir būtų išgelbėję, jei jie prie 
savo gero noro dar būtų kiek daugiau 
mokėję tuo laiku orientuotis, veikti. Šis 
skaudus įvykis gyvai pabrėžia, kaip svar
bu yra, kad skautai iš mažens, jaunatvėje 
daro greito orientavimosi, aktyvumo, arti
mui patarnavimo pratimus.

A. a. Petras buvo Tytuvėnų miškų 
urėdijos Užpelkių eigulio sūnus, baigęs 
pradžios mokyklą, daug skaitęs, išsilavi
nęs, labai mėgo dviračių sportą, buvo 
Vilniui vad. sąjungos narys. Į Šiaulėnų 
skautų skiltį įstojęs 1931 m. rudenį labai 
greit darė pažangą, buvo išlaikęs į II pat. 
laipsnį, baigė ruoštis egzaminams į I pat. 
L,...dalyvavo II skautų vyčių sueigoj ir 
jau buvo priėmęs skilties skiltininko pa
reigas. Buvo tikras skautas elgesiu ir 
dvasia. Tėvams buvo geras sūnus ir 
apylinkėje turėjo gerą vardą. Tat laido
jant, ne tik tėvų ir giminių, bet ir dau
gelio laidotuvėse dalyvavusių skruostais 
riedėjo karštos nesulaikomos ašaros. 
Skilties skautai pasakę atsisveikinimo 
kalbą uždėjo ant kapo vainiką su užrašu: 
s Dieve, duok amžinąjį atilsį 
mūsų skautui brangiam bro
liui P e t r u i. Tave, o Dieve, 
skaudančia širdimi maldau
ja Šiaulėnų skauta i!“

Tiškus.

slapties. Pagaliau, ponas Olkotas patikė
jo sūnui, kad pinigai nebūsią jam pačiam, 
bet būsią skirti geram tikslui ir, didžiau
siam Niko džiaugsmui, leido. Nikas pa
bučiavo tėvui ranką ir išbėgo. Už pus
valandžio jis sapnavo krūvas pinigų.

Sekančią dieną, po pamokų, jis va
žiavo dviračiu į Miškų gatvę, Buvo skai-
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PRALEISTOS PAMOKOS.
Jei skautai ir skautės moksleiviai 

suprastų, kiek žalos jiems padaro 
praleistos pamokos, tai jie tikriausiai 
jų kiek galėdami vengtų.

Retas dėstomas dalykas nėra su
rištas. Dažniausiai yra tai lyg kokia 
grandinė, o kiekviena pamoka lyg 
jos atskiros grandys. Mokinys pra
leidęs vieną pamoką, jau kitos ne
besupranta, nesupras ir trečios. Štai 
dvi, trys grandys pamestos ir gran
dinė nutrūko. Mokomasis dalykas 
pasidarė nesuprantamas, dėl to nuo
bodus ir sunkus.

O čia dar kitas rūpestis: kiekvie
ną kartą klasės auklėtojas reikalauja 
pasiaiškinti dėl praleistų pam.kų 
priežasties, mokytojai liepia aiškintis 
dėl neišmoktų pamokų, dėl neatliktų 
darbų namuose. Iš visų pusių pri
spaustam vargšui kyla galvosūkis: 
kaip gudriau išsisukti.

Ir vargšas vaikas brenda tuo me
lo ir apgavimo keliu vis gilyn ir gi
lyn. Iš pradžios sugauta jo melagystė 
jj labai jaudina, jis kenčia iš gėdos. 
Bet pamažu prie visko pripranta, 
nes jausmai atbunka. Jau nebeskau- 
du, kada jį net į akis melagiu bei 
tinginiu vadina. Draugai tyčiojasi, mo
kytojai bara, baudžia, tėvai „pila į 
kailį“.

Kaip matome labai nepavydėtinas 
tų blogųjų mokinių likimas. Nuola
tos praleisdami pamokas jie skriau
džia save ne tik mokslo atžvilgiu, 
bet skriaudžia savo sielą, teršdami 
ją melu ir apgaudinėjimu. Tiems ge
riesiems tėveliams, kurie labiausiai 
juos myli, gadina nervus, ardo 
sveikatą ir aikvoja sunkiai uždirbtus 
skatikus, nes ne sykį tenka samdyti 
mokytoją namie, arba mokėti antrus 
metus už tą pačią klasę.

Dabar tik metų pradžia ir išvengti 
to baisaus likimo daug kas gali. Rei
kia tik tvirtai pasiryžti nepraleisti nė 
vienos pamokos be rimtos priežas
ties! Blogas oras neturi būti skaito
ma svarbia priežastim. Juo sunkes
nės sąlygos sąžiningai atlikti savo 
pareigą, juo daugiau reikia pasiryži
mo, tuo labiau užsigrūdina mūsų va
lia, kuri yra viso gyvenimo pagrindu.

Kiekvienam mokiniui pasitaiko 
pasivėlinti dėl menkos priežas-

tęs skelbimą, kad knygynui reikalingas 
berniukas knygoms išnešioti. Kelyje gal
vojo, ką nuvažiavęs kalbės, bet vos tik 
įėjo į knygyną, tuoj viską užmiršo. O 
šeimininkas, lyg tyčia, matydamas atva
žiavusi dviračiu ir gražiai apsirengusį 
berniuką, vis nesuprato dalyko. Nikas 
parodė skelbimą. Tada jau suprato. Su
sitarė, kad Nikas dirbs kasdien tris va
landas po pietų. Tačiau Nikas laukė. 

ties, pav.: pramiegoti, ar su laik
rodžiu koks ; nesusipratimas. Tada 
mokiniai bijodami eiti mokyklon visai 
tą dieną pasilieka namie. Tai yra di
džiausia klaida. Pavėlavai į pirmą 
pamoką — skubėk į antrą. Pasakyk 
atvirai mokytojui kas atsitiko ir jis 
tave supras. Nenori sakyti viešai, 
klasėje — pasiaiškink jam vienam. 
Nemanykit, kad tam pačiam v moky
tojui taip pat neatsitikdavo. Žinoma, 
prie gerų norų nepasitaikys tas dažnai.

Namie visai mažai dirbant, o tik 
atidžiai klausant pamokų mokslas 
gali sektis patenkinamai. Aišku, čia 
taip pat daug reikšmės turi gabumai. 
Bet ir gabiausias mokinys praleisda
mas daug pamokų gerai mokytis 
negali. Čia seka dar svarbus daly
kas: jei mokinys mokės save priversti 
kasdien lankyti pamokas, jis mokės 
privers save ir tas pamokas išmokti. 
Jis išmoks valdyti save. Žmogus, kurs 
nemoka valdyti savęs, nemokės val
dyti ir kitų, nes neturės jokio auto
riteto.

Dabar dar metų pradžia, tai vis
kas dar nevėlu. Neklaidinkite savęs 
liūliavimu, kad metų galas dar toli 
— jei ir turėsime pirmame, antrame 
trimestre dvejetą, tai antrame ar tre
čiame tikrai pasitaisysime. Nemany
kit, kad tas taip lengva. Daug prie
žasčių gali jūsų planus sugriauti:

1) įpratimas tingėti. Prie 
jo žmogus taip įpranta, kaip girtuok
lis prie degtinės. 2) Kaip jau minė
jau, pats mokslo dalykas 
pasidaro sunkus ir nuobo
dus. 3) Reikia skaitytis dar su tuo, 
kad per pirmą trimestrą mokytojas 
išsidirba sau nuomonę apie kiekvie
ną mokinį. Ir tinginiui daug sunkiau 
iškovoti sau gerą vardą negu moki
niui, kurio visai mokytojas nepažįsta. 
Čia, aišku, taisyklės negali būti, nes 
kiek yra mokytojų, tiek yra charak
terių, bet tik ir tas turi reikšmės.

Kiekvienas žmogus tik tada yra 
tikras tėvynės sūnus, jei jis sąžinin
gai eina savo pareigas.

Todėl, sesės ir broliai, stokime į 
darbą neatidėliodami, tuojaus, šian
dien, nes rytoj jau bus sunkiau.

Vyr. s k. A. Tenisonienė.

Šeimininkas klausiamai pažiūrėjo į jį. 
„Ach, tiesai”, sumurmėjo. „Tuo tarpu 
keturios markės savaitei. Supratai?”. 
„Taip", tarė Nikas nušvitęs ir atsisvei
kino.

Bumit! pildo pažadą.
Kas bent kiek pažįsta Bumm, tas pui

kiai žino, kad jis rytais guli lovoje kiek 
begalima ilgiau. Miegui sunaudoja kiek

vieną brangią minutėlę. Todėl ir į mo
kyklą dažniausiai pavėluoja. Tačiau šį 
rytą — nepaprastas dalykas! — Nikui 
pasirodžius, Bumm jau stovėjo prie du
rų. Drauge ėjo į mokyklą. „Žinai, Nikai, 
aš jau turiu darbą. Padėsiu tėvui anglių 
prekyboje. Dirbsiu po pietų. Už valandą 
50 fenigų. Juk puiku, ar ne, Nikai?". 
Staiga Bumm sustojo. „Kas tokio?", 
klausė nustebęs Nikas. „Psssst“, pridėjo 
Bumm prie lūpų pirštą ir padavė savo 
portfelį Nikui. Priešais juos ėjo abu bro
liai Kifelkampai. „Ką darysi?", paklausė 
Nikas. „Švirkšlė...", išsunkė Bumm pro 
dantis. „Čia ne tavo dalykas, todėl ne
sikišk, kad ir'kažkas būtų. Supranti?". 
Bumm pasidavė priekin. Po ilgos vyties 
Kifelkampai įsmuko į vieno namo prie
menę, o paskui juos ir Bumm. Po kiek 
laiko atsidarė priemenės durys ir jose 
pasirodė suveltais plaukais ir su raudo
nu šlaku ant žando Bumm. Duryse atsi
gręžęs dar tarė: „Tai už švirkšlę. Bumm!". 
Paimdamas iš Niko portfelį, pasakė tik: 
„Taip...", ir daugiau nieko. Neužilgo du
ryse pasirodė Kifelkampai. Tylūs ir ap
siblausę ėjo jie į mokyklą.

Skaičiavimas.
Atėjo diena, kurią po dviejų savaičių 

darbo reikėjo suskaičiuoti uždirbtus pi
nigus. Pavalgę pietus, visi susirinko rūsy. 
Nikas atidarė dėžutę ir pabėrė ant stalo 
krūvą pinigų. „Čia yra mažiausiai tris
dešimt markių", rėkė nudžiugęs Cvyze- 
lis. „Skaityti! Skaityti! Tuojau skaityti!“, 
šaukė Mote, šokinėdamas apie dėžes. Su
skaitė. „Trisdešimt septynios markės ir 
penkiolika fenigų", iškilmingai paskelbė 
Nikas. „Valio!!!”, Mote net pašoko. „Tai 
reiškia — tai bus — palaukite...". Jis 
skaičiavo. „Tai reiškia: dar šešios sa
vaitės ir mes turėsime du šimtu markių". 
„Palaukite! Stop!“, pertraukė Nikas. „Aš 
žinau, kad vienas iš mūsų čia įdėjo pi
nigus iš savo taupomosios dėžutės“. Mo
te ir Cvyzelis klausiamai pažiūrėjo į jį. 
„Kas tai padarė, nesvarbu". Už šiuos žo
džius Nikas susilaukė dėkingo Bumm 
žvilgsnio. „Aaaa — tai kitas dalykas...“, 
murmėjo Mote. Kiti tylėjo. „Nosies taip 
greitai nenuleiskite!", barė Nikas. „Ne
nusiminkime jau prie pirmo apsivylimo. 
Taigi, mes tik turėsime kiek ilgiau dirb
ti. Tai ir viskas". „Šį kartą aš labai ma
žai teuždirbau", prisipažino Cvyzelis. 
„Dabar pradės dažniau lyti. Aš turiu se
ną lietsargį, kuri pasiūlysiu laike lietaus 
ponioms, užmiršusioms savo lietsargius. 
Tokiu būdu dažnai ir po dvi markes už
dirbdavau". Cvyzelis sukėlė ūpo. Mote 
savo planų nesakė.

Dviem dienom vėliau Bumm ir Nikas 
pamatė lipdantį kino plakatus. Nešėjo tik 
kojos buvo matyti. „Žiūrėk", tarė Nikas, 
sugriebdamas Bumm ranką. „Tos kojos 
man pasiutusiai pažįstamos. Plakatas 
priėjo arčiau ir pro kertę pasirodė vei
das. „Mote!", tarė Nikas. „Po šimts pyp
kių — Mote!", suriko ir Bumm.

Karo iždas.
Dienos ėjo trumpyn. Oras darėsi aš

tresnis. Vaikai vaikščiojo nusiminę. Susi
tikę Cvyzelį vis klausė: „Kaip Alvina?“. 
Ir gaudavo atsakymą: „Ach, blogai...“. 
Tretysis skaičiavimas parodė, kad kaso
je buvo 78 markės ir 85 fenigai. Dar toli 
ligi pusės.

Vieną dieną, po vakarienės, Mote su
šaukė sueigą ir tarė: „Pamanykite, šian
dien sutikau Kifelkampus. Kokie jie 
mandagūs buvo! Net saldainių davė. 
Klausinėjo, kodėl mes visi taip darbščiais 
tapome. Žinote, ką aš jiems pasakiau? 
Pasakiau, kad mes įsteigėme karo iždą. 
Tai išgirdę, jie padarė labai juokingas
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minas. Cha, cha, cha! Nuo šiol jie visai 
tyliai laikysis. Dabar jiems bus strioko". 
Mote juokėsi.

Beveik tuo pat metu Kifelkampo na
muose prieš krosnį sėdėjo penki berniu
kai. „Ką jiems gali padėti pinigai prieš 
mus?“, galvojo Cišmanas. „Ką jie su jais 
darys?". „Ir aš nežinau", tarė Henrikas 
Kifelkampas. „Bet mums pavojinga, ka
da jie turi pinigų, o mes ne". „Taip. Pi
nigai — jėga", pridėjo jo brolis Otonas. 
,Aš einu", tarė staiga Henrikas. „Kur? 
Ko?“, klausė visi. „Į rūsį, pas tuos ber
niukus. Jūs palaukite čia“.

• Karo taku.
Henrikas tamsoje įslinko į priemene 

ir, sulaikęs kvėpavimą, praslinko pro du
ris, ant kurių žinojo esant parašyta „Mo
te". Kieme rado kelis rūsius, o jis neži
nojo, kuris ieškomasis. Staiga išgirdo 
žingsnius ir pasislėpė. Atėjo Karolis, nu
sileido vieno rūsio laipteliais ir atraki
no duris. Viduje uždegė šviesą. Henrikas 
išgirdo dar ką tai ateinant. Šį kartą buvo 
Mote. „O! Bumm!“, sušuko Mote iš tarp
durio. „Ar šiandien tau algą mokėjo?" 
„Ne, iš kitų šaltinių", tarė Karolis. „Na 
tai į karo kasą!". Tai buvo Motes bal
sas, Viduje kažkas sužvangėjo. Henrikas 
net perdaug žinojo

Intermezo.
Kiek vėliau Motei bevaikštinėjant kie

me, iš gatvės įbėgo berniūkštis ir pada
vė jam raštelį. „Nuo Niko“, pastebėjo 
vaikas ir dingo. „Po šimtais!“, tarė Mo
te perskaitęs: „Mes išduoti. Padėk rūsio 
raktą ant sąšlavų dėžės ir tuojau ateik į 
anglių rinką. Nikas“.

Tą vakarą .kepėjo Kifelkampo na
muose buvo švenčiama nugalėjimo šven
tė. Penki vaikai šokinėjo iš džiaugsmo 
apie kepyklos krosnį. Juokas augo vis 
didyn. Vėlai vakare visi penki išėjo tą 
vakarą antrą kartą į gatvę, nešdamiesi 
taupomąją dėžutę, kastuvą ir kišeninę 
lemputę.

Mote, nieko nepešęs anglių rinkoje, 
uždusęs parbėgo namo. Raktą rado ten, 
kur padėjo ir nusileido laipteliais žemyn. 
Ant durų užčiuopė popiergalį. „Nuo Ni
ko", pamanė. Išėjo į kiemą ir elektros 
šviesoje perskaitė: „Mote — kvailys!". 
Drebančiomis rankomis atrakino duris ir 
įžiebė lempą. Karo iždo nebebuvo. Vie
toj jo rado lapelį, kuriame parašyta: „Ka
ro iždas nepavogtas. Jei susitaikysite, 
grąžinsime. Henrikas Kifelkampas“. Mo
te šoko laukan. Po penkių sekundžių kie
me skardėjo jo švilpesys ir keliom mi
nutėm vėliau rūsy stovėjo keturi tylūs, 
sustingę, nusiminę berniukai. „Pažiūrėk 
dabar", tarė Nikas. „Tai vis dėl tavo 
kvailo melo“. „Kiaulystė!“, tarė siusda
mas Bumm. Mote nuleido galvą. Tylėjo 
ir kiti. Mote pakėlė staiga drąsiai galvą 
ir suriko: „Rytoj aš grąžinsiu pinigus! Ei
siu ir, kas bebūtų, grąžinsiu!“.

Savarankiškai.
Kifelkampo namuose posėdžiavo pen

ki draugai. „Jei jie nesitaikins, negrąžin
sime", kalbėjo Henrikas, grūmodamas 
kumštimi. „Tegul tik ateina! Karo iždas 
— cha, cha...!". Staiga juokas nutrūko, 
nes atsidarė durys ir įėjo... Mote; vienui 
vienas ir tikrasis Mote! Trys žingsniai 
nuo susirinkusiųjų jis sustojo ir visus per
žvelgė. Niekas nesukrutėjo. Mote ištrau
kė iš kišenės nosinę, kuri kada nors yra 
buvusi balta, ir tarė: „Pasiuntinys“. „Ko 
jis čia nori? Lauk iš čia!“, pradėjo rė
kauti priešai. „Nutilkit!", sušuko Henri
kas, trenkdamas kumštimi. „Pasiuntinys 
neliečiamas! Tai tautų įstatymas! Na, 
kaip, ar taikinatės?". Mote papurtė nei
giamai galvą. „Ką? Ne?!". „Ne", tarė 

Mote drąsiai. „Aš jums aną kartą mela
vau. Ta kasa nėra karo iždas. Tai visai 
kas kita...". Ir Mote papasakojo visą 
istoriją. Baigus pasakoti, Henrikas pašo
ko ir ištiesė jam ranką: „Jei taip, me 
kasą grąžiname“. „Labai dėkoju“, tarė 
nušvitęs Mote ir, visiems padėkojęs, pa
klausė: „Ar galėčiau paimti dėžutę?". 
„Ne, nes mes ją pakasėme Knibio pieve
lėje. Rytoj rytą pusiau penkių visi ten 
susirinksime". Kai Mote atsidūrė gatvė
je, išvystė tokį tempą, kad Nurmi būtų 
jam pavydėjęs.

Lobių kasėjai.
Lygiai pusiau penkių ryto abi pusės 

susirinko paskirtoje vietoje. Dešimties 
žingsnių atstume sustojo. Nikas ir Hen
rikas išėjo į vidurį. Nikas padavė ranką. 
„Mote sakė, kad jūs grąžinate dėžutę. 
Už tai jums labai dėkojame". „Labai 
prašau, labai prašau...", murmėjo Henri
kas. Valandėlę patylėjęs Henrikas ryžosi 
ir pradėjo: „Klausyk, Olkotai! Šiandien 
mes štai visi susirinkome... ir... hm... ka
dangi viskas pabaigta — ar ne? Taigi, 
tai aš manau — rrrhm... mes galėtumėm 
susitaikinti...". Jis tyliai atsiduso. „Ant... 
ant visados“, pabaigė. Abiejose pusėje 
girdėjosi murmėjimas. Kažkur už Niko 
pasigirdo duslus „bumm". „Žinoma", ta
rė Nikas ir paspaudė Henrikui ranką. 
Tada abi partijos susimaišė. Prasidėjo 
kasimas. Dėl dėžutės pakasimo vietos ki
lo ginčas, nes buvo nurodytos net trys 
vietos. Pirmoje vietoje rado tik arklio 
kaukolę. Nikas sumanė ją nuvalęs pa
statyti kaipo papuošalą rūsyje. Antroje 
vietoje rado ir dėžutę. Širdingai atsisvei
kinę su savo buvusiais priešais, keturi 
sąjungininkai linksmai grįžo į savo būstą.

„Aštuoniasdešimt aštuonios markės, 
keturiasdešimt penki fenigai“, paskelbė 
Nikas, suskaitęs pinigus. „Oi, oi, oi", de
javo beviltiškai Bumm. Kiti irgi nuleido 
galvas. „Kam pradedat nusiminti? Ko 
pakabinote nosis?", tarė Nikas. „Turime 
džiaugtis, kad bent tuos atgavome. Bet 
dabar išnaudokime visas progas. Svar 
biausia nenusiminti. Tik drąsiau!".

Arklio galva.
Po pietų ponas Olkotas išgirdo virtu

vėje skandalą: virėja barė Niką už tai, 
kad jis virtuvėje plovė kažkokio gyvu
lio kaukolę. Staiga pats ponas advokatas 
susidomėjo šia galva, įnešė į kabinetą, 
paskui į vonią ir pats ją nuplovė. Kai 
galva buvo nušluostyta paties pono Dr. 
Olkoto nosine, jis paklausė Niką: „Kas, 
tu manai, čia yra?" „Arklio galva", sekė 
trumpas atsakas. „Ne", tarė tėvas. „Ne?", 
nustebo sūnus. „Nikai! Pažįsti prof. Ba- 
lenšlėgerį?" „Tai ponas su ruda barz
da, kuris dažnai pas tave ateina. Taip?" 
„Tikrai. Matai, jis yra paleontologas. Ži
nai, kas tai yra?“ „Ne", tarė Nikas. „Tai 
yra žmogus, kuris faunos ir floros senuo
sius laikus studijuoja; kuris...“. „Aha, jau 
žinau", pertraukė sūnus. „Žmogus, kuris 
renka akmenis ir senus kaulus. „Taip, 
beveik”, juokėsi ponas Olkotas. „Ponas 
profesorius galės daugiau apie šią galvą 
pasakyti. Nunešk ją jam. Aš parašysiu 
laišką". Po minutės Nikas kieme švilpė. 
„Vaikai!", tarė Nikas visiems susirinkus. 
Aš nešu šią kaukolę į zoologijos muzie
jų. Tėvelis sako, kad ji nėra arklio, bet 
yra kažkieno nepaprasto". Ir jis nubėgo. 
„Kas gi tada ji yra. jei ne arklio galva?", 
susirūpino Cvyzelis. „Gal jaučio“, sumur
mėjo Bumm ir nuėjo namo. Tik Cvyzelis 
stovėję valandėlę susimąstęs. „Ne“, stai
ga tarė. „Jautis juk turi ragus", ir pa
tenkintas savo sprendimu nuėjo į savo 
butą. Bet vistik dalykas jam visai aiškus 
nebuvo,

Ursus speleus.

sis Olkotas! Kaip 
beveikia?". Padavęs 
sėdo, o profesorius

keturiese..." „Na tai

Nikas buvo įvestas į gražų profeso
riaus kabinetą. Už stalo, pagal langą, 
stovėjo pats prof. Balenšlėgeris ir laikė 
rankoje pono Olkoto laišką, kurį jam 
buvo padavęs durininkas. „Ooo! Jauna- 

tėvas laikosi? Ką 
poką, Nikas atsi- 
tyrinėjo kaukolę. 
„U rsus s p e 1 e - 
u s", tarė jis. „At
siprašau. Kaip?“, 
klausė Nikas. „Ur
sus speleus“, pa
kartojo profesorius 
žiūrinėdamas kau
kolę, lyg kokią 
retenybę. „Didelis 
dalykas, vaikeli 
Gražus egzemplio
rius". „Nejaugi?", 
stebėjosi Nikas. 
„Taigi", tęsė pro
fesorius. „Jį padė
sime į muziejų ir 
užrašysime tavo 
pavardę ir..." „At
siprašau, pons pro
fesoriau“, pertrau
kė jį Nikas. „Kau
kolę mes radome 

visų keturių pavar
des. Ar negražu?“, džiaugėsi profesorius 
bet Nikas nieko nesuprato. Galvoje jam 
sukosi devyniasdešimt devyni malūno 
ratai. „Ar turi ji kokios vertės?", įsidrą
sinęs užklausė. „Žinoma“, juokėsi profe
sorius. Nikas bejėgiai palingavo galvą. 
„Atsiprašau. Ar tamsta negalėtumėt pa
rašyti, ką anksčiau pasakėte lotyniškai?" 
Profesorius parašė.

Nikas grįžo visai be jėgų. Jam vis 
rodė-i daugybė didelių žvėrių su pri
segtu prie nosies užrašu — Ursus spe- 
ieus (urvinis lokys). „Greičiau, greičiau!“ 
šaukė tėvas, jam vos peržengus slenkstį, 
ir ištraukė iš rankų lapelį. „Urvinis lo
kys1 Tikras urvinis lokys! Ar aš nesa
kiau?" džiaugėsi ponas dr. Olkotas. Ni
kas ištiesė ranką ir atsirėmė į stalą. Kas 
jau perdaug, tai perdaug! Brrrr!

Pusvalandžiu vėliau Nikas, laikyda
mas rankoje lapelį, aiškino rūsyje susi
rinkusiems draugams: „... ir tada jis pa
sakė: „Urvinis lokys“, ir... ir jis dar 
sakė — „Ursus speleus“. Velnias žino, 
ką tai reiškia! Ir dar sakė... sakė, kad... 
pamanykit tik! Visi mūsų pavardes 
skaitys!" „Pasakos!" įsikišo Mote. „Nie
kai", pridėjo Bumm.

Keturi Gizelių gatvės vaikai turėjo 
neramią naktį.

Smagus pratimas.
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Ill markių 55 fenigai.
Pro zoologijos muziejaus vedėjo ka

bineto duris vienas po kito įžengė keturi 
vaikai. „Na, na?" tarė nustebęs profeso
rius Balenšlėgeris. „Vienas, du, trys, ke
turi?! Dargi taip smarkiai?" Nikas sto
vėjo glamžydamas kepurę ir gaudydamas 
orą. „Ponas profesoriau! Mes atėjome... 
atėjome... pasakyti, kad ...kad mes mie
lai .. taigi, mielai kaukolę atiduodame, 
bet... bet... bet mes negalime jos dova
noti“. Nikas net sukaito. „Kaaaip? 
klausė profesorius. „Ne, tikrai ne", tarė 
Nikas. Profesorius atsisėdo ir tylėdamas 
žiūrėjo prieš save. Visi keturi buvo rau
doni, kaip pamidorai. „Ėėėė..." pradėjo 
profesorius. „Iš jūsų to nesitikėjau. Argi 
pinigai jums brangesni, negu garbė? O 
kiek jūs, pavyzdžiui, už ją norite?" 
Bumm kumštelėjo Niką. „Šimtą vienuo- 
liką markių penkiasdešimt penkis feni- 
gus", išdrožė šis. „Kieeek?" „Šimtą vie- 
nuoliką markių ir penkiasdešimt penkis 
fenigus", kiek nedrąsiau pakartojo Ni
kas. Profesorius susiėmė už barzdos ir 
tylėjo. „Vaikai!“ pradėjo jis po ilgos ty
los. „Čia yra kažkokia paslaptis, ar tie
sa? Papasakokit visa, tada bus bent kiek 
aiškiau“. Ir vaikai papasakojo apie ser
gančią mergaitę Alviną, apie taupomąją 
dėžutę ir t. t.

Baigus pasakojimą, profesorius išėmė 
iš stalo dvi braškančias šimtines. „Štai’ 
tarė jis. „Nuneškite savo draugei". Nė 
vienas nesijudino ir Nikas tarė. „Atsi
prašau. Šimtas vienuolika markių pen
kiasdešimt penki". „Bet juk čia daugiau!' 
juokėsi profesorius. „Mes nenorime dau
giau", trumpai paaiškino Nikas. „Hm. Tai 
dovanų jūs nepriimate?" klausė profe
sorius. „Ne", atsakė Nikas. „Ne!" pa
tvirtino ir kiti trys. Profesorius buvo 
priverstas atskaityti reikalaujamąją su
mą ir vaikų pasirašytą lapelį įdėjo į by
lą, sakydamas: „Tai jau savaime muzie
jaus egzempliorius“. Vaikai 'ėjo namo šo
kinėdami iš laimės. Šią dieną jiems saulė 
švietė daug šviesiau, negu visuomet.

Prie stalo stovėjo Alvina ir žiūrėjo 
nustebusi į krūvą pinigų ant stalo. Už 
jos stovėjo tėvas, laikydamas rankose 
savo pilko žiursto kampą. „Tai...“ mik
čiojo jis. „Tai..." Durys lengvai subildėjo 
ir Nikas dingo. „Vaikai!" tarė tėvas Cvy- 
zelis. „Aš..." Durys du kartu subildėjo.

. . . draugai palydėjo j stotį Alviną, kelionei nupirko 
dvi plytutes šokolado ir bombonkų...

Sparnai viršum vandenyno.
Charles Lindbergh. Pažįsti šį 

vardą? Štai jau penki metai, kaip jį daž
nai kartoja viso pasaulio laikraščiai. Ši 
vardą kartu su spauda ir įstaigomis, gal 
būt, dar dažniau kartoja viso pasaulio 
berniukai. Kiek jų svajoja tapti tuo 
Charles Lindbergh!

1927 m. gegužės m. iš 21 į 22 d. nak
tis, tamsi, paslaptinga naktis, juoda, kaip 
rašalas ir dar su trumpais pavasario lie
taus tarpais. Nežiūrint viso didžiausia mi
nia stovi prie B o u r g e t‘o (Prancūzi
joje) aerodromo.

10 vai. 15 m.!... Minia nerimauja, ji 
žino... ji jaudinasi, nekantri, ji žino, kad 
nepaprastas paukštis, vedamas nežinomo
jo, apie kurį dar prieš dieną laikraščiai 
nevisai rimtai atsiliepdavo, yra jau virš 
Prancūzijos žemių pastebėtas lekiant nuo 
vakarų, nuo akimis neapimamų vakarų 
okeano bangų, nė karto nesustojus le
kiant iš Amerikos!

Pilkai sidabrinis lėktuvas, pasakos 
paukštis, aukštai padaręs gražų užsuki
mą, nusileidžia aerodrome. Lėktuvo lan
gelyje pasirodo jauno žmogaus veidas, 
papuoštas gražios šypsenos, kuri rodo 
baltus dantis.

— My namie is Charles Lindbergh!
Trisdešimt tris valandas su puse... 

vienų vienas lėktuve. Jis, aišku, nega
lėjo nė minutėlės užmigti,

Charles Lindbergh taip pat yra tru
putį iš skautų brolijos, nes jaunystėje jis

Dingo Bumm ir Mote. Tėvas nežinojo kas 
daryti ir tik glamžė savo žiurstą. Kai 
durys subildėjo dar kartą, buvo dingęs ir 
Cvyzelis.

Atsiekta.
Keturi draugai palydėjo į stotį Alviną. 

Kelionei nupirko dvi plytutes šokolado 
ir bombonkų. Kai Alvina jau buvo va
gone ir kalbėjosi pro langą su stovinčiais 
perone palydovais, Bumm staiga dusliai 
ir skaudžiai sukosėjo. „Kasgi tau?" pa
klausė jį Nikas. „Gerklė išdžiūvo“, skun
dėsi Bumm. „Duosiu saldainį", tarė Alvi
na. „N-eee", tarė Bumm, gailiai į ją pa
žvelgęs. „G-g-geriau šokolado". Alvinai 
paduodant šokoladą, Bumm godžiai iš
tiesė prie jo ranką, bet staiga padarė 
sielvartingą miną. „Nė gabalėlio iš Alvi- 
nos!" pašnibždėjo kažkas už jo nugaros. 
„Prašau, imk!" ragino Alvina. „Jau vėl 
geriau..." tarė Bumm atitraukdamas ran
ką. Traukinys sujudėjo. „Sudieu!" sušuko 
Alvina. „Ir labai, labai dėkoju jums". 
Ore suplevėsavo keturios ne visai šva
rios nosinės. „Iki pasimatymo! Daug lai
mės!“ šaukė liekantieji. „Valio! Valio!" 
šaukė prie išėjimo į peroną. Tai buvo 
penki naujieji sąjungininkai. Traukinys 
įlindo į tunelį; nosinės dingo. „Kad tik 
ji sveika grižtų", drebančiu balsu tarė 
Cvyzelis. „Žinoma!" ramino jį Nikas. 
„Savaime aišku!" pridėjo Mote. „Hė, juk 
tai būtų juokinga!" užbaigė Bumm.

Vertė pskilt. V. Bražėnas. 

praleido kiek laiko savo tėvynės skautų 
draugovėje. Bet ne tik tuo jis yra mums 
i domus. Viso pasaulio berniukams Char
les Lindbergh yra atkaklumo, sąžiningu
mo, absoliutaus savo amato žinojimo, pa
siryžimo, energijos, neribotos drąsos, ge
ros nuotaikos, vyriškumo ir kuklumo pui
kiausias pavyzdys.

ATKAKLUS!
Tokiu reikėjo būti. Juk jį pašiepda

vo, iš jo pasijuokdavo, jis buvo „jaunas 
beprotis“, koks tai originalas. Šias kliū
tis jis perėjo su ramia šypsena, pakėlęs 
akis į viršų, labai aukštai, virš kvailos 
minios, virš tų, kurie jį pašiepdavo, nie
kaip nesuprasdami jo didelių idėjų.

SĄŽININGAS!
Jis paruošė savo skridimą, kaip Na

poleonas paruošdavo savo karus. Impe
ratorius žinojo, kad, pav., aštuntajam pul
kui, kuris yra už 1.500 kilometrų nuo sos
tinės, trūksta artilerijos. Lindbergh, bū
damas New Yorke, puikiai išstudijavo 
Prancūzijos žemėlapį trikampyje Brest- 
Cherbourg-Paryžius ir jis atmintinai ži
nojo visas šviesos signalizacijos smulk
menas Prancūzijos vandenyno pakrašty
je ir prie Paryžiaus. Jis rūpinosi pasi
ruošimu savo skridimui taip, kaip tik ga
li rūpintis senas 10 metų prityrimo turįs 
aviatorius. Jis išskrido tik tada, kai bu
vo tikrai pasiruošęs.

Pasiruošęs visam kam, net mirčiai, nes 
šio vyro krūtinėje plakė skaisti ir švari 
širdis.

SAVO DALYKO ŽINOVAS!
Manoma, kad nedaug yra pasaulyje 

žmonių — paukščių, kurie turėtų tiek 
techniškų žinių savo srityje, kaip kad jų 
turi Lindbergh. Jis pažįsta savo lėktuvą 
iki mažiausių smulkmenų, jis pats pri
žiūrėjo jo statybą, dalyvavo visuose ban
dymuose, pats juo atliko pirmuosius 
skraidymus, žodžiu, jis ir jo lėktuvas bu
vo kaip ir kas tai vieningo, tampriai su
rišto.

Kaip rimtas mokinys, jis puikiai ir pa
grindiniai išėjo skraidymo mokslą, entu
ziastiškai žiūrėdamas į savo pašaukimą, 
prityręs ir drąsus pilotas, todėl jis ga
lėjo rizikuoti perskristi vandenyną, jis 
pagrindiniai žinojo savo dalyką.

Ar tu gali tai pasakyti apie save fa
savo amatą?

PASIRYŽIMAS!
„Aš niekad nerūkiau ir aš nevartoju 

alkoholio“, — paprastai pareiškė jis Ame
rikos pasiuntinybėj draugams, kurie jį 
priėmė Paryžiuje.

Sako, kad visas jo gyvenimas buvo 
jo vidaus minties atspindis. Net jo akys 
turėjo tikriausią skaisčios, tiesios ir pa
prastos sielos atspindį.

Pasiryžimas, sveikata, visiška lygsva
ra — kokie gražūs pavadinimai tavo gy
venimo skyriams, brolis skaute!
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Kelias šviesesnėn ateitim.
Išmintingas ūkininkas nesėja 

grūdų kur ir kaip pakliuvo: pa
renka tinkamą sėjai dirvą, ją iš
purena, paruošia. Bet, kad grūdas 
gražiai augtų, reikia ir palankių 
sąlygų ir visą laiką rūpestingos 
priežiūros. Tuomet pasėtas grū
das gražiai auga ir duoda laukia
mų vaisių.

Mes pasirinkom skautybės grū
deliams sėti dirvą — jaunimą. 
Jaunimą auklėdami ir mokslinda
mi ruošiam dirvą, kame skautybės 
grūdeliai turės augti, pražysti. 
Kaip gelsvojo grūdelio augimui 
nepakanka saulės, nepakanka lie
tučio — reikalinga dar žemės 
maisto, syvų ir atramos — taip 
pat to visko reikalinga ir skauty
bės-grūdelių augimui ir klestėji
mui.

Įsižiūrėkim į mūsų organizacijos 
gyvenimą. Kodėl kai kurį laiką 
mūsų organizacijos veikimas, 
augimas ir stiprėjimas buvo per- 
lėtas? Kodėl ir dabar dar daug 
gražių sumanymų sumanymais 
lieka? Taip, iš dalies, buvo ir yra 
todėl, kad materialės atramos, tų 
žemės syvų stigo. Paskutiniais 
metais, tiesa, yra kiek reikalas 
pagerėjęs, bet ar galim tuo ten
kintis, ar negalim patys sau pa
dėti?

Žiūrėk tas pats augalėlis — kaip 
nuostabiai rūpinasi savimi, savo 
egzistavimu. Jo šaknys rausiasi 
gilyn ar kuo platesniam dirvože
mio ir podirvio žemės sluoksniuo
se išsiraizgo. Jo nuvytę lapai nu
krenta, žievės trupinėliai nubyra. 
Iš tų trupinėlių pasidaro sau mais
to — turtina žemes maisto atsar
gą ateičiai. Jis pats rūpinasi savo 
šviesesne ateitimi, padeda silpnes
niems augalėliams augti, siekti 
saulės.

Ar mes padėti sau negalim? 
Galim ir privalom. Nebūkim savo

Ir vainikuojant visą tai, nebeprasmiš- 
kai sakom* „vainikuojant“ — tai tikras 
vainikas stiprių ir didžių širdžių — jis 
toks yra

KUKLUS.
Savo didžiausiame triumfe jis neap- 

svaigsta nugalėjimu ir garbe. Jis papras
tai realizavo savo svajonę, jam pasise
kė. Jis draugiškai žiūri Į entuziastišką 
minią, jis atsako j klausimus, į kompli
mentus jis su šypsena atsako: „iš tikrųjų 
tai buvo gerai"...

Šimtai telegramų iš Amerikos laukė 
jo Paryžiuje. Pamažu, nesikarščiuoda- 
mas jų tarpe jis ieško savo motinos te
legramos, radęs perskaito ir paraudęs, 
laimingas ją įsideda į kišenę. Jis gavo 
Garbės Legiono ordiną iš prezidento 

globėjams, savo tautai ir valstybei 
našta. Antra vertus, ką padės 
mums išsiauklėjimas ir mokslas — 
vienas švietimasis, jei mes vis bū
sime apačioje kitų, kaip žliūgės 
nepajėgsime nuo žemės pakilti, jei 
patys nepasirūpinsime susidaryti 
stipresnės materialės atramos. 
Auklėjamės ir šviečiamės jog tam, 
kad būtume savitesni, kad aukš
čiau į viršų iškilę, žemės atsirėmę, 
pamatytume kas savo /žemei — 
Tėvynei esame, kuo ir kaip jos 
laimei ir garbei tarnauti privalom. 
Tik čia turim patys gerai suprasti, 
kad tik dvasia būdami galingi ir 
materialiai stiprūs pateisinsim sa
vo pasirinktą kelią. Mūsų įstatai 
paveda kiekvienam skautui būti 
taupiu, vadinasi, darbu didinti dva
sinių ir materialių turtų lobyną, 
būti jų turtų kūrėjais. Prisipažin- 
kim — savo darbo santaupomis 
nė dvasinio nė materialio nieko 
didesnio dar iki šiol nesukūrėm.

Šia proga tegul bus leista man 
atkreipti jūsų dėmesį į vieną, jau 
visai pribrendusį, taupymo reika
lą. Mūsų organizacija turi per de
šimts tūkstančių narių. Dauguma 
narių, kaipo mokiniai, kol baigia 
aukštesnįjį mokslą, organizacijoje 
išbūna ne mažiau penkerių metų. 
Tegul galinčių taupyti bus penki 
tūkstančiai. Tiesa, daugelis esam 
neturtingų tėvų vaikai. Bet nepri
valom pamiršti, kad būdami ne
turtingi dar labiau turim rūpintis 
taupyti. Atsisakę kaikurių nebū
tinų išlaidų, lengvai galėsim kas
dien sutaupyti 10 centų. Turėdami 
penkius tūkstančius taupančių, į 
metus, be procentų sutaupysim 
per 180.000 lt. Tai jau graži su
ma. Dabar skaitykim, kad tas pats 
skautų skaičius taupo ne viene
rius metus, bet penkerius ir už 
indėlius banke gauna 6% metams 
— susidarys 1.055.000.— lt. ka
pitalas, Daugiau vieno milijono

Doumergue rankų, Leopoldo Ordiną iš 
Belgijos karaliaus rankų, Distinguished 
Flying Cross‘o ordiną iš karaliaus Jurgio 
V, tačiau jo didžiausias rūpestis ir svar
biausia mintis per visas šias iškilmes bu
vo sužinoti, ar smalsūs paryžiečiai ne
sugadins aerodrome palikto jo lėktuvo...

Mums nereikia daryti ypatingų išva
dų, tiesa, broli? Pagalvok apie tai, ko
kis yra Charles Lindbergh gyvenimas ir 
žygis pamoka tau pačiam, tavo paties gy
venimui, kuriame kaip tikras vyras ir 
skautas tu daug kur galėtum pasinaudoti 
puikiu Charles Lindbergh‘o pavyzdžiu*).

‘) Apie Ch. Lindbergh'o tą nepapras
tą kelionę esam smulkiai rašę „Sk. A.“ 
1931 m. nr. 10. „Sk. A.“ red. 

kapitalas skautų organizacijos 
narių nuosavybė ar ne puiku?!

Kam tai visa reikalinga? Štai 
kam. Baigi gimnaziją, rengiesi 
tęsti aukštesniuosius mokslus ar 
verstis kuriuo nors amatu, turi 
savo santaupų per 200 litų. Vis ne 
tuščia kišenė — pradžiai visuomet 
pravers. Drąsiau bus ir pirmąjį į 
realų, savarankišką gyvenimą 
žingsnį daryti. Arba vėl, sakysim, 
organizacija iškėlė kurį gražų vyk
dytiną sumanymą. Dažnam suma
nymui realizuoti reikalinga pini
gų. Vienas skautas paaukos savo 
santaupų dalį, paaukos visi penki 
tūkstančiai — sumanymas įvykdy
ta. Jog tai gražus organizuotumo 
ir organizacinio susipratimo įrody
mas! Ištiko skautą, jo šdimą ar jo 
draugą kokia nelaimė — taip pat 
bus iš ko sušelpti, padėti. Skau
tas padeda artimui, tai didelė vi
suomeninė dorybė... Būtų galima 
daug panašių pavyzdžių privesti, 
bet, manau, pakaks ir šitų. Reika
las aiškus, svarstytinas ir vykdy
tinas.

Skautų organizacija praktiško 
visuomenės auklėjimo mokykla — 
nepamirškim to nė vienam žings
ny, nė vienoje mūsų veikimo srity. 
Mažiau žodžių — mūsų darbas, 
realus darbas, terodo visuomenei, 
tautai ir valstybei mūsų organiza
cijos naudingumą!

Tiesa, kai kurie tuntai šioj srity 
jau daro pirmuosius žingsnius — 
nuo jų neturi atsilikti visi tuntai. 
Organizacijos vadovybė padės šį 
reikalą sutvarkyti ir suvienodinti.

Vyresnieji skautai — vadai, rū
pindamiesi jaunesniųjų auklėjimu 
ir mokslinimu, privalo ir šioje sri
ty būti vadovais. Čia reikalingi ne 
mažiau šviesūs, nusimanantys va
dovai negu ir kitose mūsų darbo 
srityse. Ligi šiol vien pirmieji da
lykai buvo laikcmi prakilniu dar
bu, materialūs rūpesčiai — eko
nomiškas skautų auklėjimas, ro
dos, per daug buvo pamirštas. Ši
tą klaidą reikia atitaisyti. Kiek
vienas lietuvis nuo pat jaunatvės 
turi būti pratinamas visose srity
se jaustis tikru savam krašte šei
mininku ir tam būti ruošiamas. 
Dvasinių galių ugdymas turi eiti 
greta su materialio pagrindo stip
rinimu. Tik tuomet galėsim pra
skinti savo tautai, Tėvynei ir patys 
sau kelią geresnėn ateitin.

Vyr. sktn. St. Ž u k a i t i s.
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II Mokytojų stovykla — kursai.
Š. m. liepos m. 4 dieną, anksti 

rytą, kai mieguistas Kaunas 
krapštėsi iš miego pabudęs akis, 
į Vyr. Skautų Štabą ėmė rinktis 
nepaprasti svečiai. Ūsuoti, barz
doti, sunkiais ryšuliais nešini ir vi
si šypsančiais veidais. Tai buvo 
malonūs skautų bičiuliai — moky
tojai. Jie rinkosi, registravosi, 
pirkosi uniformas su visais prie
dais ir autobusais skubėjo į Klebo 
niškių pušyną skautiškai pagyven
ti — paštovyklauti. Ten juos pa
sitiko ūkio komanda — Vytauto 
Didžiojo universiteto studentai 
skautai ir kariūnų paliktos palapi
nės. Tą pačią dieną Vyriausias 
skautininkas iškilmingai stovyklą 
— kursus atidarė ir paskyrė va
dovybę: stovyklos viršininku
skautininką K. U b e i k ą, jo pa 
vaduotoju sktn. K. Palčiauską 
ir adjutantu vyr. skilt. M. Bra
zauską — Januškevičių, — vi
sus tris mokytojus.

Prasidėjo darbas Pasiskirstyta 
į dvi draugovi: I-ją Algimanto 
dr-vę, kurią sudarė aukštesniųjų 
ir vidi mokyklų mokytojai, ir II-ją 
Šarūno, dvigubai didesnę, pradž. 
mok. mokytojų draugovę. Pirmie
ji ruošėsi būti skautų vadais — 
instruktoriais, antrieji — vilkiuku 
ir paukštyčių vadais.

Stovvklauta dešimt dienų. Ir jos 
prabėgo, lyg akimirka. Dieną 
skautiški užsiėmimai, vakare lau
žai. Laužai iškilmingi, rimti ir 
mistiški, kaip pritinka vadams 
Čia būdavo aptariami ne tik skau 
tiškieji, bet ir mūsų visuomeniš
ki opieji reikalai ir tautos ateitis 
Juk tai ateičiai, jaunajai kariai 
mokytojai ir atiduoda savo visas 
jėgas.

Greta stovyklavo ir reprezenta
cinė Estijon vykusi skautų drau
govė. Už tai, kad pirmomis die
nomis reprezentantai labai įgriso 
besiskolydami šaukštus, paskui jie 
dešimteriopai atsilygino savo dai
nomis ir muzika prie laužo. Bet 
labiausiai populiarus buvo lietu
viškų „sutarjielų“ dirigentas, se

noviškų šokių ir pasakų „archy 
vas“, stud. St. Paliulis. Visus 
stovyklautojus jis išmokė skudu
čiais ir net ožio ragais pūsti.

Paskutinėmis dienomis stovyk
lą aplankė šefo pavaduotojas d r. 
Alekna, vyriausias skautinin
kas, Šv. Min. II-jo departamento 
direktorius p. Žukas, sporto rū 
mų. direktorius dr. Jurgelio
nis ir daug kitų. Svečia# apžiū
rėjo stovyklos įrengimą, skauto 
mokyt. Kirlio suruoštą skautiš
kų per. leidinių parodą, ir dalyva
vo stovyklos iškilmingiausiame 
lauže, kuomet naujai įstoję į skau
tus mokytojai davė įžodį, o kai 
kurie senesnieji buvo keliami i 
aukštesnius laipsnius. Visi skau
tus sveikino ir jiems daug linkėjo. 
Malonūs svečiai stovyklą apleido 
tik vidurnaktį, o juos lydėjo griaus
mingi stovyklautojų „valio!“

Dar viena diena... Ir paskutinis 
laužas. Susėdo susikaupę vyrai 
petys į petį ir jautė, kad jie iš 
tikrųjų susigyveno ir pasidarė 

ki ts kitam mieli ir brangūs. 
Čia ir glūdi skautystės pasisekimo 
paslaptis. Jokia kita organizacija 
savo narių taip nesuriša ir nesu
artina.

Paskutinė diena. Nyksta visi 
įrengimai. Ardomas lauko telefo
nas, likviduojasi štabas. Jau lais
vai, be jokių komandų eina visi 
būriu atsisveikinti su virtuve, sta
lu, laužaviete. Užkasamas į žemę

Mokytojai — skautai.
Žcmi&u išvardyti II-os mokytojų stovyk
lom — kursų dalyviai mokytojai įstojo į 
Lietuvos Skautų Sąjungą ir davė įžodį:

1. Juodikis Stasys, 2. Rainys Kazys, 
3, Žilinskas Povilas, 4. Zdanavičius Liu
das, 5. Šurkcs Juozas. 6. Kaunas Jonas, 
7. Kairaitis Kazys, 8. Sabaliauskas Al
fonsas, 9. Milšteinas Gilelis, 10. Vineckis 
Berelis, 11. Puplešys Petras, 12. Šliau- 
teris Pranas, 13. Stankus Juozas, 14. 
Čiurinskas Andrius, 15. Sakalauskas Fe
liksas, 16. Kaupis Kazys, 17. Petrauskas 
Adolfas, 18. Janušauskas Motiejus, 19. 
Galinis Jonas, 20. Jurjonas Stasys, 21. 
Jasilionis Juozas, 22. Gasėnas Bronius, 
23. Klumbys Antanas, 24. Šibaila Juozas, 
25. Aleliūnas Povilas, 26. Indrelė Kazys, 
27. Čėsna Antanas—Jonas, 28. Budrys 
Kazys, 29. Žalys Juozas, 30. Kirlys Jonas, 
31. Savickas Petras, 32. Leščius Ignas, 
33. Jasinskas Vladas, 34. Pranckevičius 
Jonas, 35. Gintalas Narcizas, 36. Paliu
lis Stasys, 37. Šileika Motiejus, 38. Žižys 
Jonas, 39. Balčiauskas Eduardas.

Stovykloje dar buvo 18 asm. seniau 
davusių įžodį ir 11 asm. nedavė įžodžio, 
bet parašė pasižadėjimą dirbti su skau
tų vienetais savo mokyklose.

Kursų — stovyklos sudėtis:
I vidurinės mok. direktorius,
II vidurinių mok. ir gimnazijų moky 

tojų,
1 pr. mok. inspek

torius,
44 pr. mok. moky

tojai,
1 jaun. leitenan

tas,
6 skautai studen

tai ir
2 skautai gimna

zistai.

Iš viso 71 asmuo.

Stovyklos virtuvėje 
virėjai triūsia — bus 

gardūs pietūs!

aklas, užverčiamas akmenimis... 
Vyriausias skautininkas dėkoja 
kursantams, vadovybei... Adjutan
tas skaito paskutinį įsakymą. Už 
pusvalandžio tuo pačiu keliu auto
busai veža kursantus atgal į Kau 
ną. Iš čia visi skubės namo. Dau
gelis primerkia akis ir mato pala
pines, aukštas lietuviškas palmes 
— pušis, girdi jų šniokštimą... Vis
kas jau praeityj... Art.
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Ir mes stovyklavome!
Pasibaigus mokslo metams, 

birželio m. 20 d. (stovykla bai
gės VII.4) palikom pilną dulkių 
miestą ir skubėjom į tyrą, vilio
jančią gamtą. Tauragės tuntas 
dar jaunas ir todėl ši tunto stovyk
la buvo pirmoji. Stovyklavome 
Kuisių pušyne (apie 14 klm. nuo 
Tauragės). Stovyklas įsirengėm 
atskirai skautės ir skautai.

Stovyklas įrengti daug padėjo 
skautams remti dr-jos skyrius, 
mokyklų direktoriai ir kt., ku- 
iiems, be abejojimo, esame labai 
dėkingi. Bendra stovyklų tvarka 
rūpinosi mūsų mylimas, rūpestin
gas tuntininkas sktn. Z. R u p e i- 
k a.

Skaučių iš pradžių buvo 16, 
paskui dar atvažiavo paukštyčių, 
mokytojų ir kelios skautės. Buvo 
„voverų“ ir „gegučių" skiltys, o 
vėliau dar paukštyčių lizdelis 
Stovyklos viršininke buvo paskir
ta mok. sklt. Lina Ernstaitė. 
adjutante — vyr. sklt. Milda Kur
šą i t ė.

Skautų pabaigoje buvo 27, ku
rie sudarė 3 skiltis. Viršininku 
buvo paskirtas psktn. Algirdas 
T r i b ė, adjutantu — iš pradžių 
psklt. Simeonas M i k a i t i s, o 
vėliau — vyr. sklt. Stasys G a s i fi
na s. (Tiesa, kelias dienas stovyk
los viršininko pareigas buvo pa
ėmęs pats tuntininkas, bet, išvyk
damas į Kleboniškių stovyklą, vėl 
paliko visą vadovybę psktn. Tri- 
bei).

Skaučių (žinoma, ir skautų) sto
vykla, nors maža, bet kukli ir 
tvarkingai įrengta, sudarė gana 
gerą vaizdą. Linksma nuotaika, 
puikus pušynas ir oras (iš pradžių 
lijo) palengvino mūsų darbą. Sto
vyklos programa buvo daugiausia 
praktikos darbai ir, be to, parem
ti konkursais. Priešpiet rišome 
mazgus, statėm lapines, mokėmės 
signalizacijos, pirmosios pagalbos, 
pėdsakų sekimo, o po pietų — 
konkursai.

Birželio m. 25 d. mūsų stovyklą 
aplankė vyr. skautininkas pulk. 
Šarauskas. Jaukioje šeimy
noje pabuvęs porą valandų, kartu 
su mumis papietavęs (skautės tu
rėjo tą malonumą pavaišinti vyr. 
skautininką), davęs mums įvairių 
patarimų, paskatinęs dirbti, atsi
sveikino ir, tuntininko lydimas, 
išvyko. Liepos mėn. 1 d. mus ap
lankė sk. remti dr-jos pirmininkas 
p. Draugelis. Sekmadienių ir 
šeštadienių vakarais susirinkdavo 
daug apylinkės gyventojų pažiūrė
ti mūsų traškančių laužų, pasiklau
syti linksmų dainų, šposų, vaidini-
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Laiškas iš kelionės.
Gerb. „Skautų Aido“ Redaktoriau!

Šią vasarą buvau nuvažiavęs į 
Alytų. Alytaus gamta labai graži. 
Visas Alytus apsuptas gražiu miš
ku. Pro Alytų teka Nemunas, ku
ris dar labiau apylinkes pagražina. 
Šalia Nemuno Vilniaus pusėj stovi 
gražus Joninių piliakalnis. Apie 
piliakalnį jokių padavimų nesuži
nojau, nes senelis, kuris turi pusę 
piliakalnio, man nieko nepasakojo.

mų. Atvažiuodavo svečių, skautų 
tėvelių ir iš Tauragės.

Buvo ir užpuolimas (tikras!) 
Užpuolikus sumanūs viršininkai ir 
vikrūs skautai suėmė. Eigulys 
(mūsų Dėdė) nuvarė visus 5 į Tau
ragę. Reikia pastebėti, kad 3 iš 
jų buvę mokiniai.

Stovyklos uždarymas buvo su
sijęs su draugininkės išvykimu iš 
Tauragės. Po tiek laiko bendro 
darbo, ypač po šios stovyklos, kur 
tiek daug ko išmokome, viena ki
tą dar geriau pažinome ir pamilo
me, žinoma, ir paskutinis „sudie!" 
buvo skaudus. Su ašaromis akyse 
tvirtai spaudėm kairę, nuoširdžiai 
bučiavome ir linkėjome viena ki
tai pasisekimo.

Manau, šį seserišką atsisveikini
mą ilgai atminsime, o stovykloje 
praleistos dienos bus mums kelro
džiu gyvenime. Buvusi.

Ar esi ir plieno paukščių draugas ?
Lietuvos Aero Klubas, norėdamas sudominti savo tikslais platesnę visuomenę 

ir sudaryti tinkamesnes jiems vykdyti sąlygas, pasiryžo 1932 metais savo prijau
čiančiųjų narių — aviacijos draugų — skaičių padidinti nuo 17.000 narių iki 25.000.

1. Lietuvos Aero Klubo prijaučiančiais nariais gali būti visi asmens be amžiaus, 
tikybos, tautybės ir pilietybės skirtumo.

2. Nario mokesnį užsimokėti ir naujiems nariams įstoti galima: a) Lietuvos 
Aero Klube (Centre), b) Lietuvos Aero Klubo skyriuose, c) visose pašto įstaigose ir 
agentūrose ir d) pas asmenis, kurie bus įgalioti rinkti nario mokesnį iš pernai įsira
šiusiųjų narių ir verbuoti naujus prijaučiančius narius.

3. Įsirašąs į prijaučiančius narius asmuo sumoka 5 litus metinio nario mokesnio.
4. Įmokėję nario mokesnį tuojau gauna nemokamai: a) prijaučiančio nario 

ženklelį su teise jį nešioti ir b) nario bilietą, duodantį teisę dalyvauti L. Aero Klubo 
§ 5 nustatytų premijų skirstyme.

5. Lietuvos Aero Klubas prijaučiantiems nariams skiria šias premijas:
L 1 premija — sportinis lėktuvas arba 10.000 litų pinigais.

II. 1 premija —10.000 kilometrų skridimo Europoje arba kelionė laivu Amerikon 
ir atgal ar 5.000 lit. pinigais.

III. 2 premijos—išmokymas skraidyti arba po 2.000 litų pinigais.
VI. 3 premijos—bemotorinis lėktuvas — p 1 a n e r i s arba po 1.000 litų pinigais.
V. 50 premijų — skraidymų Lietuvoje po 1 valandą arba po 100 litų pinigais.

VI, 100 premijų — skraidymų Lietuvoje po pusę valandos arba po 50 litų pinigais.
VII. 1000 premijų — knygos „Paukščių Keliai s".

6. Premijos bus skirstomos viešai Kaune 1932 m. gruodžio mėn. 18 d.
7. Premijų skirstyme dalyvauja visi 25.000 nario bilietų.
8. Laimėjusių nario bilietų numerius L. Aero Klubo Valdyba skelbia spaudoje
9. Premijos išduodamos asmenims, pristačiusiems arba paštu prisiuntusiems 

atitinkamus laimėjusius nario bilietus L. Aero Kluban, Kaune.
Pastaba: premijos daiktais išduodamos laike 3 mėnesių po skirsty

mo. Dėl skridimų laiko laimėję nariai susitaria su L. A. K. Valdyba.

Kalbama, kad valdžia norinti jį 
kasinėti, todėl jie, nenorėdami, kad 
piliakalnį kasinėtų, niekam nie
ko apie jį nepasakoja.

Toliau stovi sugriuvęs tiltas, per 
kurį prieš karą ėjo geležinkelis į 
Vilnių. Geležinkelis dar ir dabar 
tebestovi, kuriuo mes greitu lai
ku tikimės važiuoti į mūsų sostinę 
Vilnių. Okupuotos Lietuvos pusėj 
eina vieškelis į Vilnių, kuriuo, Vil
nių atgavus, eis daug žmonių.

Prie Alytaus tilto, pro kurį rei
kia eit į Suvalkijos pusę, yra ben
dras pliažas.

Baigdamas savo rašinį prašyčiau 
redaktoriaus įdėti į „Skautų Aidą“ 
fotografiją Kelias į Vilnių.

Vis budžiu, skautas Eugeni
jus Giedrys.
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MmWII MHKMS.
Kas reikia dirbti?

Jauni vilkiukų - paukštyčių draugovių 
draugininkai labai dažnai nesiorientuo- 
ja, kas reikia dirbti vadovaujant drau
govei. Čia aš nurodysiu keletą sričių, ku
riose rasite darbo uždavinių savo ma
žiesiems darbininkams — vilkiukams ir 
paukštytėms.

Mezgimas ir pynimas. Vilkiukams ir 
paukštytėms labai pritinka mokytis 
megzti ir pinti. Nėra tai sunkus daiktas 
išmokti, bet labai naudingas, jei nori pa
sidaryti sau ir kitiems įvairių reikalingų 
dirbinių.

Baden-Powellis, paragindamas sa
vo krašto vilkiukus mokytis megzti ir 
pinti, primena, kad vėliau bus tai labai 
naudinga, kada užaugusiems prisieis iš
keliauti į miškingus kolonijų kraštus įvai
rių darbų dirbti ar karinės prievolės at
likti. Nurodo, kad šiaurės poliaus gy
ventojai visi moka nusimegzti sau ko
jines ir pirštines. „Aš žinau daugelį 
medžiotojų, keliautojų ir kareivių, ypač 
iš Škotijos, kurie visumet patys mezgasi 
ir adosi savo kojines”, rašo B.-Powellis.

Pynimas taip pat naudingas darbelis. 
Paminėdamas savo kelionę, B.-P. rašo: 
„Keliaujant po Kašmirą kalnų nuogriu- 
vos buvo tokios stačios ir slidžios, kad 
jomis jokiu būdu nebuvo galima rapoti 
paprastais anglų batais ir dėl to man 
prisiėjo pasekti vietinių pavyzdžiu: rei
kėjo avėti vyžas arba iš žolių pintus 
sandalius. Tie apavai buvo labai pato
gūs ir jais galėjau drąsiai vaikščioti kal
nų šlaitais aukštyn ir žemyn, kaip tik 
norėjau. Ir tada taip laisvai laipiojau, 
kaip musė sienomis kad laipioja.

Suprantama, vyžos ar žolių sandaliai 
ilgai nesidėvi, į antrą ar trečią dieną 
reikalinga nauja pora. Dėl to pasekmės 
buvo tos’, kad jas sau pasigamindavau 
aš'*pats. <

Taip pat aš pastebėjau, kad nepa
prastai svarbu yra išmokti pinti pintines 
ir krepšius. Amžinose giriose niekur ne
gausi nusipirkti rankinių pintinėlių ar 
krepšių, o tuo tarpu jums gali būti rei
kalinga kas nors panešti, pavyzdžiui, su
medžiotas laimikis, sugauta žuvis, surinkti 
vaisiai, uogos ar miško šakniavaisiai 
ir k t.

Aplink visur pilna vytelių ir nendrių, 
tik pinkite pintines ir krepšius. Juk tai 
kartu malonus ir lengvai išmokstamas 
darbelis.

Aišku, civilizuotuose kraštuose paga
minę šios rūšies dirbinius, jei jūs patys 
nevartosite, galėsite parduoti tiems, kam 

• jie bus reikalingi ir tuo būdu uždirbsite 
pinigų sau, globėjams ar savo draugovei”.

Taip B.-Powellis moko anglų vil
kiukus, busimuosius Anglijos kolonijų 
pionierius. Įrodinėdamas mezgimo ir py
nimo mokymosi naudą jis ima pavyzdžius 
iš toli, iš savo kolonijų gyvenimo, džiung
lių ir net poliarinių gyventojų. Jis ne
apsiriboja kasdieniniu vietos gyvenimu. 
Ir tai charakteringa ir įsidėmėtina kiek
vienam v.-p. d-vės vadui. Kolonijos 
anglams svarbu, taigi apie jas kiekviena 
proga ir kalba. Tat jeigu mes norime 
savo vilkiukus ir paukštytes suįdominti 
savo krašto gamta ir paskatinti ją pažin- 

- ti, tai ir tų darbelių naudos įrodinėjimus 
reikia apipinti nuotykiais, vykstančiais 

‘įvairiose mūsų krašto vietose, įvairiose 
aplinkybėse ir įvairiu metu. Tuo mes 
praplėsime vaikų troškimus ir pažinimą. 
Taip vaike bręs mintis, kad jis auga 
visam kraštui. Be abejo, po visų tų įro

dinėjimų tenka apsižvelgti į savo gyve
namą vietą, sąlygas ir čia, suradus jų 
naudingumą, tuoj imtis konkretaus dar
bo. Taip, pavyzdžiui, tuoj galima megzti 
vilnones ir drobines pirštines, kojines, 
tinklines tarbeles, siūti tarbas (riešutau- 
tojams, arkliagoniams, arkliams abrako 
įdėti), iš karklų vytelių, lazdų atplaišų, 
švendrių ir vikšrų pinti pintines, krep
šelius (sau knygoms nešioti, motutei į 
turgų nueiti, bulvėms rinkti, stikliniams 
indams įstatyti), iš žievės vyžas (iškyloje 
ar stovykloje reikalingas, bijant kojas 
pasidurti ir nenorint rasoje ar purve ga
dinti batukų ar naginių, ir taip pat kada- 
ne-kada po pietų namie apsiauti) ir p. 
Vieni darbeliai daugiau tinka vilkiu
kams, kiti paukštytėms.

Savo mokyklose ir v.-p. sueigose 
mes labai dažnai mezgame ir piname 
tokius daiktus, kurie mūsų gyvenimo są
lygose neturi jokios apčiuopiamos nau
dos ir jiems padaryti vartojame pirktą 
užsienių medžiagą. Įsidėmėkim, kad mū
sų v.-p. d-vės turi vartoti tik savo kraš
te gaunamą medžiagą ir dirbti tokius 
darbelius mieste, kurie naudingai pritai
komi miestiečių sąlygose,, o kaime — 
kurie pritaikomi jų sąlygose.

Modeliai. Dideli darbai pradedami 
mažais darbeliais. Tik iš centų susidaro 
litai, taip pat prieš būnant dideliu žmo
gumi, pirma reikia būti vaiku. Norint 
pastatyti didelį garlaivį, pirma reikia 
padaryti jo modelį.

Gali būti, kad kuris-ne-kuris vilkiu
kas kurią dieną užsigeis padaryti ką 
nors didelį — aeroplaną, laivą, namą ar 
mašiną. Bet... ne iš karto. Įrodykim vai
kui, kad pirmieji darbo žingsniai, tai pa
gaminti daikto modelį.

„Kaip statė didįjį Temzės tiltą — pir
ma padarė mažą jo modelį, prieš staty
dami didįjį garlaivį „Mauritaniją” — taip 
pat pirma padarė modelį, kaip žaidimų 
laivelį”, B.-Powellis suriša tikrąją sta
tybą su modelių statyba.

Mažiems vilkiukams kaip tik ir pri
tinka daryti modeliai, ne tikrieji pasta
tai. Jei jie nori padaryti didelę dėžę, 
tegu pirma padaro mažą. Jei nori pa
statyti namą, pradžioj tepadaro iš karto
no, tokiu būdu galima padaryti įvairių 
daiktų modelius ir iš įvairios medžiagos.

Modelizmu ne visi vilkiukai vienodai 
domisi. Tegu. Kas domisi — tegu dirba, 
kas nesidomi — duoti kito darbo. Mode
lių gaminimas suinteresuotuosius labai 
lavina ir tuo būdu naudingai užima jų 
laiką.

Kolekcijos. Ką nors rankioti ir suda
rinėti kolekcijas vaikai labai mėgsta. Pa
vyzdžiui, galima rinkti pašto ženklus, 
senus pinigus, skautiškus paveikslėlius ir 
laikraščių iškarpas, augalų ir vabzdžių 
rinkinius ir t. t. Vienos kolekcijos suda
romos lengviau, kitos sunkiau. Vienos 
reikalaus daugiau draugininko patarimų 
ir pagalbos, kitos mažiau. Gali būti ir 
taip, kad kuris gabesnis vilkiukas, suda
ręs, sakysim, gražią medžių lapų kolek
ciją, rūpestingai ją sutvarkęs, ima ir pa
dovanoja mokyklai. Tokia dovana mo
kyklai naudinga mokymo priemonė. Štai, 
ir vilkiukas padaro gerą darbelį.

Išdrožinėjimai. Vaikai mėgsta drožti, 
jie labai nori turėti nuosavą aštrų peilį. 
Kad be reikalo nepiaustytų visa to, kas 
pripuolamai ar nepripuolamai pakliūva 
į jų rankas, reikia vilkiukus pamokyti ši 
tą išdrožinėti iš medžio. Temų yra įvai
rių: vandens ir vėjo malūnėliai, vėtrau- 
nės, botkočiai, lazdos, kareivėliai, moki
niai, paukšteliai, gyvuliai ir d. k. Gali
ma net duoti iliustruoti dainas ir pasa
kas, pav., „Vilkas vijo voveraitę”, „Iš
kyla ir šlipsas", „Stovykla, stovykla" ir k.

zMaironiui mirus.
Kasdien vis naują skleisdami gandą 
Varpai suskambo Kauno padangėj, 
Ir ten, kur poilsį kiekvienas suranda, 
Nužengė genijus, kur ilgai rengės.

Jis užsidarė nuo šio pasaulio, 
Jo neprikelsi kaip to senelio, 
Bet dvasia amžiams gyvens su saule 
Ir rodys mums ji ateities kelią.

Daug, oi daug, dainiau, prakaito—kraujo 
Liejai kovo dams už bočių žemę, 
Tauta prisikėlė — dirba iš naujo, 
Nors dar rytuose aušra aptemus.

Lauksime vėlės naktį nebylią, 
Kada ateisi su kanklėmis vienas, 
Ir, uždainuosi graudžiai ir tyliai 
Ir mums priminsi pavergtas sienas. 

Bus mums gyvybės ir laisvės gairė. 
Tavo dvasia iš milžinkapių tylių, 
Mes atsigręšim — žvelgsim į kairę, 
Parodysim žemei priešų vylių.

A. Žalvytis.

Mūsų kampelio skaitytojams.
Dirbdami darbą, visuomet susiduria

me su įvairiomis kliūtimis ir neaišku
mais. Vienos kliūtys ir neaiškumai pa
siseka tuojau pašalinti ir išsiaiškinti, kiti 
taip ir lieka kliuviniu toliau darbą be- 
tęsiant. Tų kliūčių ir neaiškumų yra vi
siems: ir vos pradedantiems darbą, ir 
seniau pradėjusiems. Tiems, kurie pra
deda darbą, neaiškumų daugiau, bet 
bendresnio pobūdžio, o tiems, kurie 
ilgiau tą darbą dirbo, neaiškumų mažiau 
pasitaiko, bet jie būna gilesnio, specia- 
liškesnio pobūdžio. Mūsų vilk.-paukšt, 
draugovių draugininkai, susidūrę su kliū
timis ir neaiškumais, labai dažnai neturi 
kur jų išsiaiškinti. Vadovėlio, kuriame 
išsamiai būtų patiektos B.-Powellio min
tys vilkiukų organizacijos klausimu, lie
tuvių kalba neturime. Jei kas turime B. 
P. knygą apie vilkiukus kuria svetima 
kalba, tai besinaudodami pastebime to
kių vietų, kurių pritaikymas nesuderina
mas nei su mūsų krašto tradicijomis, nei 
su vaikų psichologija. Tada tenka pasi
savinti tik principas ir metodas, o me
džiagos reikia pasiieškoti apie save, sa
vos, mūsų vaikams aiškios ir supranta
mos. Tai štai dėl ko iki šiol mes tenki- 
namės paskirais straipsniais apie vieną 
ar kitą v.-p. d-vės darbo sritį, o never
čiame ištisai B.-P. knygos apie vilkiukus. 
Mūsų, tą darbą dirbančiųjų, uždavinys 
yra B.-P. vilkiukams užvilkti savą, lietu
višką rūbelį. Tą rūbelį dabar audžiame 
ir siuvame.

Bet gi ir rūbelį siūdamas vienas 
žmogus negali suprasti visų skonio, kad 
jų ir spalva ir aukirpimas derėtų, tiktų. 
Čia reikalingas visų suinteresuotų balsas, 
pastabos ir pretenzijos. Už tat, rodos, 
bus labai naudinga ir įdomu, jeigu ne
aiškumus aiškinsimės drauge, šio sky
riaus vietoje, bendrai. Gautąją iš drau
gininkų medžiagą šio skyrelio redakto
rius taip tvarkys, kad bendrai dirbdami 
visi iš visų pasimokytume.

Į bendrą darbą!

Piešimas. Draugovėje visumet atsiras 
daugiau ar mažiau tokių, kurie mėgsta 
piešti. Mėgėjams tas darbas labiau ir 
sekasi. Tą jų pamėgimą ir sugebėjimą 
d-kas ir turi skatinti duodamas įvairių 
uždavinių. Čia irgi be galo daug temų. 
Tik jas reikia imti artimas, surištas su 
kasdieniniu gyvenimu, dirbamu darbu. 
Tegu nupiešia įvairias scenas iš d-vės 
gyvenimo. Tai bus d-vės iliustratorius. 
Iliustracijas reiktų talpinti dienoraštyje. 
Juo tokių iliustratorių daugiau, tuo ge
riau. K. Pi
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Paminėjus Kerienės vardą aš visuomet pagalvodavau apie vieną 
įvykį. Tai buvo seniai, kai aš buvau vaikas. Iš kaimyno Gabrio sodo 
kažkas išvogė kriaušes, anot jo, „itališkas“, kurios būk buvusios apel
sinų skonio. Niekuomet aš tų kriaušių nemėginau ir juo labiau nie
kuomet nevogiau, nes man labai patikdavo mažutė Gabrio duktė, kuri 
nuolat iškėlus galvelę žiūrėdavo į tas kriaušes, ir aš jos nenorėjau nu
skriausti. Kitą rytą Gabrys mane pasišaukęs be jokio įspėjimo ar ba
rimo pasitiesė ant kelių ir. . . prilupę. Aš gyniaus kiek galėjau, bet 
nešaukiau, bijodamas, kad mama neišgirstų.

— Tai tu žinosi, kaip vogti kriaušes! Štai kaip skanu! Še, še, — 
šaukė įpykęs Gabrys mušdamas mane.

Aš taip ir nutirpau; „Kriaušes išvogė“. „Jis mano, kad aš“. „Ką 
pasakys mama“?

— Dėde, aš nevogiau, — sušukau aš pasipiktinęs ir sujaudintas, 
— mane kas tyčia įskundė.

♦ -— Tylėk, varliūkšti. Kerienė sakė pati mačiusi. . . kaip tu. , . še, 
še. .. Tai tau kriaušės!

Tada, man rodos, kas užrakino lūpas. Aš jas taip smarkiai sukan
dau, kad pajutau net kraują. . . „Gerai, aš tą Kerienę užmušiu“ pagal
vojau.

Ir visuomet Kerienė man buvo lyg pikta šmėkla. Nuolatos ji savo 
kranksėjimu gadindavo man nuotaiką. Ir dabar ji bus Kaune! Kaip tai 
man buvo nemalonu.

Aš ilgai tylėjau ir galvojau. Kad Vincas nesuprastų mano nema
lonių atsiminimų, paklausiau:

— O kitiems mūsiškiams kaip sekas?
— Kitiems? Visi kažkur išsisklaidė. Jonukas išvažiavo su tėvais 

į Braziliją, Feliksas išmoko siuvėjo amato, Beišiukas jau kelinta sa
vaitė sėdi kalėjime ir laukia teismo.

— Bet kodėl? Už ką?
— Tikrai nežinau. .. Rodos, kokias slaptas žinias pardavė. . . 

Mat, jis dirbo pašte. ..
— Nieko nesuprantu. ..
— Et, gerai, kad tu išvažiavai, — atsiduso Vincas, — tu būtum 

čia visako išmokęs.
— O kaip tau sekas, Vincai?
— Nieko sau. Dirbu mielių fabrike. Darbo nedaug, atlyginimas 

mažas, bet man daug nereikia. Kai vesiu, nežinau kaip teks išsiverst. 
' — Ar manai vesti?

— Taip.
Man taip buvo keista žiūrėti į Vincą. Tiesa, jis buvo gražiai su

augęs ir atrodė stiprus. Bet vesti? Tokios mintys man niekuomet neat
eidavo į galvą, nors mes esame vienmečiai.

— Jeigu būsi Kaune, būtinai užeik pas mane, Vincai, — paprašiau 
jo atsisveikindamas, ir dar kartą liūdnai pagalvojau, kaip keletą metų 
galėjo mus, senus bičiulius, taip išskirti.

Dėdė jau laukė manęs ir, nors buvo vėlus vakaras, tuoj išvažia
vome. Nežinau, ar buvau pavargęs, ar kas kita, bet kelione beveik 
nesidomėjau. Važiavome tamsoj. Ryški prožektorių šviesa toli nu
šviesdavo kelią, bet visa, kas buvo šalia kelio, skendo tamsoj. Ar ne 
taip ir mūsų gyvenime? Ar daug mes įžiūrime, kas yra šalia mūsų 
vieškelio? Mūsų vieškelio, vedančio į laimę. . .

Šeštadienis.
Šiandie aš nupiešiau mažutį paveikslą: Tamsiam lauke stovi jau

nuolis. Jis apšviestas, lyg prožektorium. Šviesa iš viršaus. Tai, kas 
po jo kojomis, jaunuolis viską mato, visa, kas toliau — tamsoj. Paveiks
lą pavadinau „Gyvenimas“. Dėdė pažiūrėjęs į jį pasakė:

— Tau reikia pasilsėti. Tu pervargai, arba negali užmiršti ne
laimių. Tu man žadėjai neliūdėt.

— Dėde, — pasakiau aš, — dabar man sunku laikyti pažadus. Aš 
pats nežinau kodėl...

— Todėl, kad tu dabar gyveni „persilaužimo“ momentą. Tu 
bręsti. Tu greit pasidarysi vyras. O vyras turi mokėti drąsiai pa
žvelgti tamsai į akis ir nugalėt besislepiančius joj slibinus, o ne dejuot, 
žiūrėdamas į liūdnus paveikslus, kuriuos jam piešia pavargusi 
vaizduotė.

JaBniesiems ahadernihams.
Br. studentams skautams-ėms.

Į nesugrąžinamą praeitį nuslinko tos 
gražios, be vargų ir rūpesčių dienelės, 
praleistos gimnazijos suole. Ir laimin
gesnieji turi progos jau džiaugtis pirmą 
kartą gyvenime peržengę Universiteto 
slenkstį. Studento gyvenimas iš tolo at
rodo toks įdomus, toks žavus, toks ne
paprastas. Net nepagalvoja jaunasis ko- 
lega-ė, kad nemažiau jis ir vylingas... 
Ateina jaunasis akademikas į universi
tetą pilnas iš žalio kaimo atnešto tyro, 
nesudrumsto idealizmo, pilnas pasitikė
jimo žmonėmis ir savim, ir pagaliau atsi
neša taip naiviškas pažiūras ir į patį 
gyvenimą. Ir nestebėtina, jei paskui 
tenka kiek nusivilti ir net skaudžiai nu
sivilti, kai kartais aplinkybės priverčia 
patirt, kad gyvenimas sunkus; kai prieš 
akis atsistoja realybė, tada jaunas stu
dentas supranta dar mokyklos suole gir
dėtą Ad. Mickevičiaus mintį, jog žmogus 
turi aukoti save, kad taptų tiltu atsiekt 
kitiems laimės pilis.

Ekonominei krizei siaučiant ypač gy
vai pajus jaunasis kolega gyvenimą, ku
ris nežino pasigailėjimo, tada, kai jis dėl 
duonos kąsnio norės gauti sau darbo, 
taip sakant, tarnybą — pamatys tada 
kaip skaudžiai kartais atstumiamas nuo 
to, kas jam yra jo gyvenimo, jo studijų 
ir mokslo klausimas.

Šitokiose aplinkybėse daugeliui teks 
atsidurti, taigi, kad neužgęstų gražūs 
norai ir idėjos, aš manau, kad geriausiai 
yra susiartinti su tais, kurie užjaustų, 
kurie padėtų ir apsaugotų jauną studen
tą nuo tos nusivylimo katastrofos. Kalbu 
čia apie skautus, kurie atėję į universi
tetą, kaip tik ir turėtų pirmiausiai kreip
tis į savuosius. Kauno u-te studentai 
skautai turi savo korporaciją, kuri vadi
nasi „Vyti s“ (Studentės skautės turi 
savo draugovę), čia tat ir turėtų stoti 
naujai atvykę studentai skautai. Toliau, 
kada jaunieji studentai su viskuo apsi
pranta, tada ramiam darbui po tokio per
silaužimo (o, reikia pasakyti, kad ir toks 
persilaužimas tarp savųjų būtų daug 
daug švelnesnis) skautų draugovė duos 
progos tęsti toliau skautiškąjį darbą. 
Be to, žmogaus jau tokia prigimtis, kad 
jis linkęs būti kokioj nors draugystėje, 
ir jei ne čia, tai kitur — vistiek jis pri
sidės.

Mūsų universitete yra per 80 įvai
riausių korporacijų bei draugijų, taigi 
vos atvykusiam į u-tą, tai tikras miš
kas! Ir visos jos traukia prie savęs ir čia 
nepaprastai gerai reikia apgalvoti, kad 
suvyliotam blizgančių špagų, šaunių ke
puraičių ir įvairių įvairiausių kažkokių 
kartais vokiškų tradicijų (tai mūsų 
Almae Matris korporacijų silpnybė!) 
galima patekti ten, kur nereikėtų pa
tekti. Labai rimtas pavojus prarasti at
neštą iš gimnazijos suolo idealizmą, la
bai didelis pavojus paminti po kojų tai, 
kas anksčiau buvo šventa ir paskandinti 
visą tą, kaip sakoma, pas Urboną... Esu 
giliai įsitikinęs, kad visi tie dalykai iš
plėšia ir iš mūsų skautų daug darbinin
kų ir mes juos čia palaidojame. O jie 
taip reikalingi, taip brangūs! Ne tik 
akademiniai skautų vienetai, bet ir Kau
no tuntas mielai kviečia į darbą, čia 
kiekvienas, norįs patarnauti ir padirbėti 
idėjai, — visad ras darbo.

Tiesa, teisingai nusiskundžiama, kad 
truputį per maža iniciatyvos rodą Kau
no skautai ir nepasirūpiną tinkamai su
burti naujai atvykusias į Kauną skautų 
jėgas — tas apgailėtina, tačiau ir naujai
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Iš mūsų gyvenimo.
InHBiBtnnUmOtnnlInHGiiginnlGiHBnllnnlMiuinniinniinniGinl

Minėjo Kęstutį.
Krakės. Š, m. 25 d. Krakių D. L. K. 

Kęstučio dr-vės skautai-tės iškilmingai 
paminėjo savo patrono D. L. K. Kęstu
čio 550 metų mirties sukaktuves. Organi
zuotai dalyvavo pamaldose su naująja 
dr-vės vėliava. Po pamaldų dalyvavo 
parade ir sporto šventėj, kur skautai at
liko keletą estafetinių bėgimų. Po to, 
įvyko dr-vės sueiga, kurioje dr-kas mok. 
pasktn. V. Papečkys, nupasakojo apie 
dr-vės patroną ir ragino skautus sekti 
savo patroną ir savintis jo geruosius pa
pročius. Dar Krakių skautai turėjo sve
čių, buvo atvykę trys Grinkiškio m. 
skautai. Nors keliauti teko į abi puses 
apie 48 klm., bet tas netrukdo. Reikia 
pažymėti, kad šį kartą Krakių skautai-ės 
savo tvarkingumu ir gražia vėliava pa
darė geriausio įspūdžio visuomenei.

„Senas lapinas“.
Rytą stovykloje vėliavos pakyla aukščiau senųjų pušų viršūnių. *

12-tų sukaktuvių minėjimas Panevėžy.
Rugsėjo 17 d. gimnazijos salėje savo 

12-kos metų gyvavimo sukaktuves mi
nėjo Birutės dr-vė.

Paminėjime dalyvavo nemažas skai
čius aukštų svečių: gimn. dir. p. Lindė, 
gen. Tamašauskas su ponia ir daug kitų. 
Paminėjime įžanginį žodį tarė p. Lindė. 
Po to, sk. r. dr-jos pirm. p. Gudauskis 
skaitė trumpą paskaitėlę. Po oficialiosios 
dalies sekė birutiečių programa: skautiš
kas vaizdelis, baletas ir pirmą kartą pa
sirodė skudučiai (jų tunte yra 2 kom
plektai). Programa pavyko labai gerai.

Dabar birutietės įžengė į 13-jų metų 
savo gyvavimo slenkstį, tad reikia pa
linkėti, kad per šiuos metus dar daugiau 
sustiprėtų skautiška dvasia ir skaitlin- 
gumu.

Draugovę veda prityrusi draugininke 
vyr. skilt, O. Kazokaitė.

Vargšas dėdė. Jis pats kankinas, matydamas, kad aš liūdžiu. Kas
dieną kartoju, norėdamas sau padaryt įtaigos, sakinį: „Man kasdien 
darosi lengviau ir geriau, ir gyvenimas rodosi gražus ir malonus“. Jei 
rimtai susikaupęs ir apgalvojęs tariu tokius žodžius, darosi iš tikrųjų 
lengva ir gera.

Sekmadienis. Atėjo Vytautas ir Stasys. Vytautą aš labai gerbiu 
ir myliu. Iš tikrųjų, jei visi skautai tokie, kokia turėtų būt graži jų drau
gija. Greit ir aš būsiu skautas. Poryt egzaminai!

Vytautas nuėmė nuo sienos mano pesimistišką paveikslėlį ir 
juokdamasis tarė:

— Tai tokia nuotaika tu rengies į mūsų tarpą?..
Man buvo gėda, bet aš tylėjau.
— Sėsk ir nupiešk paveikslą „Gyvenimas“, bet kad vaizdas 

atitiktų skautų idėją.
Nežinau, ar aš norėjau jam įtikti, ar iš tikrųjų atėjo įkvėpimas, 

bet aš tuč tuojau padariau ekskizą: Jaunas berniukas skauto uniformoj, 
aukštai iškėlęs su šūkiu vėliavą rodo į tekančią saulę ir kviečia slė
niuos pasislėpusius žmones į tolį, į saulės šviesoj spindinčius gražius

Pirmoji tunto sueiga.
18 rugsėjo buvo pirmoji tunto sueiga. 

Praėjo linksmoj ir skautiškoj nuotaikoj. 
Tuntininkas kap. Rinkevičius pasveikino 
skautus su naujaisiais mokslo metais ir 
palinkėjo juos sėkmingai baigti. Pask. P. 
Daukas papasakojo įspūdžius iš kelionės 
į Estiją, kurie labai visiems patiko. Kiek 
pažaidę, padainavę išsiskirstėme į na
mus. Jonas.

Q
atvykę turi suprasti, kad Kaune tarp 
tokios daugumos netaip lengva visus ;u- 
gaudyt, taigi būtų visai gražu, jei nau
jieji studentai patys, būdami kiek drą
sesni, imtų ir įstotų į akademinius vie
netus, kas nesudaro jokių nepatogumų 
bei vargo, nes u-te rasite skautų vitriną 
su reikiamomis informacijomis jr, įmetę 
į ją pareiškimą, po dienos, kitos susipa
žinsite su senais korporantais ir visu 
tempu galėsit įsitraukti į skautišką dar
bą. Taip pat nesunku susiartinti su Kau
no tuntu ir visų skautų centru.

Tat, sveikinant jus, įstojusius į gar
bingas aukštąjį mokslą einančio jaunimo 
eiles, tenka palinkėti pirmiausiai sąmo
ningo ir rimto mokslo darbo! Jūsų tikrasis 
tikslas turėtų būti objektyve s, 
absoliučios tiesos ieškosi
mas. Iš kitos pusės iš jaunų akademikų 
ypač daug laukia ir skautų sąjunga, todėl 
ir jos nevalia apvilti! Jei aktyvumas ir 
neužgęsinamas * entuziazmas lydės mūsų 
skautišką studentiją, tai, neabejotina, bus 
daug patarnauti ir mokslui ir idėjai.

Stud. H. L,.,.

laimės rūmus.
— Puiku. Labai gražu. Dabar aš įsitikinau, kad tu gali klysti, 

kaip ir kiekvienas žmogus, bet visai aišku, kad tu iš tikrųjų esi geras 
žmogus!

Nusprendžiau perpiešti paveikslą į didelį kartoną ir padovanoti 
jį Vytautui. Kaip veikia pagyrimas mane!

Antradienis.
Aš skautas! Laikyti egzaminus buvo labai lengva. Visi jie labai 

malonūs. Vytautas nuoširdžiai mane apkabino ir tarė: „Būk šiandie 
5 vai. namie“. Skirtą valandą jis atėjo su savo sesute, ir išėjome pa
sivaikščioti.

— Tu šiandie turi padaryt kokį gerą darbelį, — šypsodamasis 
tarė Vytautas, kai mes nuėjome iki Nemuno.

— Bet ką gi aš padarysiu? — nustebau.
— Ką nors, — nusijuokė jo sesutė.
„Ak, kad kas nors skęstų, — pagalvojau, — arba kur gaisras 

kiltų“... Niekur nieko. Žmonės skubėjo, mąstydami apie savo reikalus 
ir niekam nerūpėjo, kad dabar mane bando mano bičiuliai. Dėkui Die
vui, pamačiau susilenkusią, skara susisupusią, senutę, nešančią didelį 
ir, rodos, sunkų maišą. Prišokau prie jos:

— Leiskite, aš panešiu,..
— Ką čia, ponaiti, nesunku. . .
— Vis dėlto, leiskite, — prašau aš, — ir staiga matau, kad tai 

Kerienė.
Tūkstantis įvairiausių minčių, kaip dulkių sūkurys vieškely 

audrai artėjant, susisuko mano galvoj. Valandėlę patrikau.
— Nagi čia Murziukas!? — sušunka ji, taip balsiai, kad net žmo

nės pradeda žiūrėti.
— Aš pats ... — vos ištariau, bet pasakiau tai visiškai ramiai,

susivaldęs.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

NAUJAS UŽDAVINIŲ KONKURSAS.
Šiais uždaviniais pradedam naują už

davinių konkursą (žiūr. pranešimai). Kon
kursas baigsis gruodžio mėn.

Šiam sezonui už uždavinių sprendi
mus paskirtos šios dovanos: dvi kupri
nės, du diržai, dvi „finkos“, dvi skaut. 
boveln. kojinės, du skaut. kaklaraiščiai, 
švilpukas, trys 1933 met. „Skautų Aido“ 
prenumeratos, trys 1932 met. „Skautų 
Aido“ komplektai ir kelios naudingos 
knygos.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 118.

G. Orento iš Kybartų.

Perskaityti stačiai: 1) buvo nenuga
limas laivynas, 2) pakanka, 3) šveitimo 
milteliai, 4) Rusijos upė, 5) rytą esti, 6) 
Azijos valstybė, 10) eilėraščių rūšis, 14) 
upė, 15) nesiranda, 16) dūrė, 17) įpaka
vimas, 18) su žeme nuimta pievos dale
lė, 19) medžioklės įrankis.

Gulsčiai: 1) atlyginimas, 4) reikalin
gas gyvybei palaikyti, 7) Graikijos vals
tybė, 8) spėja, 9) kambario dalis, 11) gai
da, 12) kurpiui reikalinga, 13) Eigipto 
dievas, 16) jungtukas, 20) įvardis, 21) lai
kotarpis, 22) Persų karalius, 23) titulas 
Turkijoj. Užd. vert. 3 tašk.
• Užd. nr. 119.

J. Petronio iš Ramygalos.
Kartą bekeliaudama skautų skiltis, iš 

vienuolikos skautų ir skiltininko, užėjo į 
kavinę papietauti. Kambaryje buvo 
trys stalai. Prie kiekvieno stalo atsisėdo 
keturi skautai, o prie didesnio dar ir šei
mininkas. Skautai išeidami norėjo užmo
kėti, bet šeimininkas tarė: „aš žinau, kad 
jūs maža turite pinigų ir štai ką aš jums 
siūlau: skaičiuokite iš dešinės į kairę po

tris; kiekvienas trečias išeina. Jei aš ir 
paskiltininkis liksim paskutiniai, tai jums 
mokėti nereikės". Skaitė ir trečias išei
davo. Paskutinis liko šeimininkas ir pa
skiltininkis. Mokėti nereikėjo. Sužinokit, 
kur sėdėjo skiltininkas, paskilt. ir šei
mininkas. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 120.
J. Valako iš Ukmergės.

(A—B) + (C—D) + (E—F) +
(G—H) + (J—I) + (K—L) = X.

A — obalsis, B — ūkininko turtas, 
C — žemės plotas, D — vyro vardas, 
E — gyv. vieta (daugisk.), F — greitai, 
G — katės balsas, H — gama, J — Lie
tuvos miestas, I — vabzdys, K — doku
mentas, L — prielinksnis.

X = žymaus skauto pavardė. 
Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 121.
Atsiuntė A. M. B,

a 15| 4| 3|19|16
b 17| 4| 5|18| 2
c 14|15| l|14|16
d 5|7| 1|2| 8
e 2|13|14| 2| 3

14| 9| 4| 3| 1 i ė 4| 5|18| 9| 7
20|21| 4|I2| 7 j ę

18Į 5 j 6| 2| 7

2| 4| 6| 2| 7 i f 19| 2| 6|17|15
8| 2| 4| 2| 7 y g 7| 3|13| 8|16
8|22| 6| 3|H k h 7| 2| 9|13|16

1 IO|23|24| 7| 8
m 23 j 3| 7| 9| 4

n 8| 3| 4| 2| 7
o 17| 2| 9| 4|16

P 21251 3|18| 2

Šioje figūroje skaitmenis pakeiskit 
raidėmis taip, kad keturkampy, kurį gau
nam sujungę keturių mažesnių keturk. 
centrus, išeitų vieno mūsų poeto slapy- 
vardė ir jo veikalo antraštė.

Žodžių reikšmės: a) deivė, b) istoriš
kas miestas, c) paukštis, d) Zigmanto III 
pinigas, e) Europos kalnai, ė) pirmų žmo
nių gyv. vieta, ę) vyro vardas, f) Italų 
poetas, g) žuvis, h) planeta, i) žydų šven
tė, j) grupė, į) Italijos upė, y) žmonių ne
laimė, k) vokiškai karalius, 1) Dievo įsa
kymo dalis, m) prieveiksmis, n) Persų 
karalius, o) indas, p) pasaulio šalis.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 122.

G. Orento iš Kybartų.
Šarada,

Gyvuliams reikalinga, 
Vasarą labai naudinga. 
Vidurį jei man išimsit, 
Mažą, skanų daiktą imsit.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 123.

Vikruolio iš Kauno.
Šarada.

Dviem skaičiams raidę trauk, 
Namų dalį gauk.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 124.

S. Jameikio iš Kauno, 
šarada.

Berniuko vardą pasirink, 
Paėmęs žirkles per pus kirpk; 
Tada gausi žodžius du:
Vienas prielinksnis, kits — seneliui tu.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 125.

V. Tamulevičiaus iš Kauno.
Šarada.

Raidei raidę pamainyk 
Ir didelį ežerą matyk.

Užd, vert. 1 tašk.

Užd. nr. 126.
J. Antano iš Mažeikių.

Šarada.
Po Afriką paskraidyk, 
Miesto vardą užrašyk — 
Vieną raidę jei pridėsi, 
Mahometo knygą skaityt galėsi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI. 
Užd. nr. 109.

Stačiai: 1) amen, 2) žemė, 3) Irena, 
4) unija, 5) meilė, 6) takas, 7) garas, 8) 
plius, 9) žymė, 10) ežys.

Gulsčiai: 11) priemonė, 12) bernelis, 
13) gana, 14) ėjau, 15) sveikata, 16) oras, 
17) alga, 18) kryželis, 19) Paryžius.

Užd. nr. 110.

Užd. nr. 111.
1) Algirdas, 2) Niutonas, 3) Telšiai, 

4) Atlantas, 5) nulis, 6) avelė, 7) Sasnaus
kas.

Iš pirmų raidžių išeina Antanas, o iš 
antrų Lietuva.

Užd. nr. 112.
Nespiauk į vandenį, gal pats kada at

radęs gersi.
Užd. nr. 113.
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18

15

26 23 30 21 19 10 17 14

29 34 27 24 1 16 13 6 11

36 31 38 20 2 9 4

33 28 35 39 5 12 7

37 32 8 3

Užd. nr. 114.
Kapitonas, pitonas, tonas.

Užd. nr. 115.
Te, te, r, vinas — tetervinas,

Užd. nr. 116.
Ku — ku — tis.

Užd. nr. 117.
Stačiai: 1) rusas, 2) Genuja, 3) teta, 

4) Rona, 6) kardas, 7) astre, 9) sitro, 12) 
Tumas, 14) Venta, 17) kapitonas, 18) Min
daugas, 20) rasuota, 22) plytoms, 23) tau
rė, 24) klasė, 25) taksi, 33) žiema, 34) gė
lės, 37) aras, 38) puota, 39) mėšlas, 40) 
lanka, 43) lynas, 45) Renė, 46) burė.

Gulsčiai: 1) rungas, 5) iškyla, 8) Uk
mergė, 10) parakas, 11) katinas, 13) la- 
tas, 15) jauja, 16) liesa, 19) gairė, 21) į 
patą, 26) kaina, 27) aidas, 28) tūta, 29) 
Saulaitis, 30) šaka, 31) Troja, 32) blusa, 
35) milas, 36) usnės, 41) rūmas, 42) kie
lė, 44) troba, 47) Lietuva, 48) Kaukazo, 
49) Aliaska, 50) avietė, 51) uostas.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Įvairenybes.
8-as SKAUTU ĮSTATAS IR...

SOVIETŲ RUSIJA.
Tau, skaitytojau, gal atrodo labai 

keistas šis pavadinimas? Kas gali būti 
bendro tarp mūsų aštuntojo įstato, kuris 
sako: „Skautas yra linksmas“ ir liūdniau- 
sio pasaulyje krašto — tragingos So
vietų Rusijos?

Bendro tačiau yra. Kaip skautai turi 
savo įstatuose linksmumą, taip ir Sovie
tų Rusijos vyriausybė linksmumą nori 
pravesti įstatymu — jį padaryti priva
lomu. Iš tikrųjų, juk to dalyko, kurio 
mes, skautai, turime pakankamai, iki šiol 
nepaprastai trūko šio didelio krašto ne
laimingiems gyventojams!

Laikraščiai praneša, kad paskutiniu 
laiku Sovietų vyriausybė nutarė ener
gingai kovoti su gyventojus ir visą kraš
tą slegiančiu liūdesiu, kuris tapo cha
rakteringiausiu šių dienų Rusijos požy
miu. Maskvoje yra organizuojama visa 
kompanija prieš liūdesį. Valdžia nori, 
kad Maskvos gyventojai pramoktų juok
tis, pramoktų juoktis, kaip moka juoktis 
vakarų Europos gyventojai (mat, per 
ilgas bolševizmo laikas, tai daug kas 
pamiršo). Maskvos miesto sovietai yra 
paruošę kaip ir naujos „piatiletkos", 
juoko „piatiletkos" planą. Sovietų 
mokslininkai pradeda spausdinti moksliš
kus veikalus apie linksmumo svarbą

žmogaus gyvenime. Miestuose organizuo
jama „juoko savaitės", per kurias visi 
teatrai ir kinai privalo statyti vien tik 
komedijas ir kuo linksmiausius veikalus, 
kad įpratintų gyventojus juoktis. Jau
nųjų komunistų organizacija griežtai rei
kalauja iš savo narių „energingo asme
niško bendradarbiavimo juokiantis",

„Skautų Aido" skaitytojau, tu su 
skautiška šypsena skaitai šią rimtą (juk 
jai pagrindas paimtas iš rimto laikraš
čio) žinią. Manai, kad iš šio Sovietų 
valdžios sumanymo, kaip ir iš daugumos 
jos sumanymų, nieko neišeis? Klysti. 
Priešingai, jau matyti jo gerų rezultatų. 
Visa Maskva juokiasi iš šio sumanymo 
ir daug kur matyti linksmi veidai...

NEPAPRASTI MEDŽIAI.

Brazilijoje ir kitose Amerikos daly
se yra medis, kurį galima vadinti beveik 
amžinu. Tokių medžių yra net kelios 
rūšys.

Pirmiausiai, tai taip vadinami m a- 
mutiniai medžiai (mamutas — prieš-

UŽ UŽD. NR. NR. 100 — 108 SPREN
DIMUS GAVO:

12 taškų: J. Kemeža, J. Būga, M. Juš- 
kaitis, B.. Varnauskas, M. Avižonytė, 
Ste-Pilis, V. Pilipavičius, E. Lapinskas, 
K. Rudaitis, J. Pečkys, P. Vilimaitis.

11 taškų: Vyr. pusk. M. Antaniškis.
9 taškus: S. Bartenšteinas.
5 taškus: K. Martyšius.
4 taškus: A. Limentas.
Skirtas dovanas burtų keliu laimėjo: 

kuprinę — B. Varnauskas, baklages — J. 
Būga ir vyr. pusk. M. Antaniškis, švil
puką — V. Pilipavičius, Pr. Genio „Džiu
go varpus" — J. Pečkys ir A. Limontas.

Už užd. nr. nr. 109 — 117 sprendimus 
gavo:

18 taškų: T. Aleškavičius, K. Dami
jonaitis, Mangaila, V. Grušas, V. Sala- 
džius, M, Juškaitis, Šokinėjanti stirna, K. 
Slavinskas, J. Pečkys, J. Antanas, vyr. 
pusk. M, Antaniškis, B. Danisevičius, 
Vy—Tus.

16 taškų: Elžiras iš K. P. V. M., L. 
Holfas, Vikruolis, Pilypas iš kanapių, 
Ste-Pilis, B. Varnauskas.

14 taškų: V. Katarskis, A. Limontas.
10 taškų: D. Grenertas.

tvaninis gyvulys milžinas, kuris gyveno 
ir Europoje). Šitie medžiai auga Kali
fornijoje, Amerikoje, Siera N e-g 
vados kalnyno šlaituose, Jų nedaug 
tėra ir jų kirtimas baudžiamas. Jų keli 
nemažiau 6000 metų amžiaus. Jie dygo? 
tais laikais, kai eigiptiečiai statė garsias 
piramydes. Kada Kristus vaikščiojo, jųg 
amželis jau siekė 4000 metų. Kiek gy
vulių ir žmonių kartų jie matė, kiek 
audrų, kiek visokių gamtos permainų?5 
Tų medžių malka nepaprastai kieta ir 
labai brangi. Vienas toks medis kaštuoja^ 
mūsų pinigais nemažiau 40.000 litų.

Dar didesni, kad ir ne tokie seni yra^ 
Australijos vadinamieji drugio medžiai. 
Jie siekia 150 — 160 metrų. Prie kamie
no jie yra 30 metrų storumo. Jų Austra-2 
lijoje begalės. Jie turi dar vieną keistą 
ypatybę, būtent — tai yra medis be^ 
pavėsio. Jų lapai siauri, kabo tiesiai. Iš 
jų gaunamas eucaliptus aliejus, kuris la
bai kvepia ir tuo maloniu kvapu pripildo
visą girią. Aliejus vartojamas prieš ma- 
larijos karštligę — drugį. Tačiau ir šitas 
medis dar nėra storiausias.

Storiausias pasaulyje medis yra Afri
kos taip vadinamas beždžionių duonos 
medis. Jo storumas viršija neretai 40 
metrų arba 15 metrų skersai. Bet jis nėra

j ŠACHMATAI, j 
HI ntlK/rttt 11 (TNrfrtTl I i ITthrrffTl I I irtbwfffl 11 (Ttswiflll H
Už 1 ir 2 nr. šachmatų uždavinių spren

dimus gavo:
4 taškus: skilt. J. Jankauskas, St. An- 

driūnaitis, Zigzagas, skilt. J. Vilčinskas, 
Ged. Orentas, S. Petrauskas, J. Kemeža, 
vyr. skilt. J. Daniliauskas, J. Kuliuke- 
vičius.

2 taškus: A. Valiukas, Gella-Bela, vyr. 
pusk. M. Antaniškis.

Siunčiant uždavinių sprendimus, be 
slapyvardės, reikia rašyti pavardę, nes 
kitaip taškai nebus užskaitomi.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m 
spalių mėn. 10 d.

UŽDAVINYS NR. 4.
M. A. Šinkman.

toks brangus, kaip „minėtas Amerikos 
medis. Jis sunaudojamas daugiausiai ku-g 
rui arba šiaip paprastesniems daiktams
gaminti.

abcdefgh
Juodieji: Kb4; a4; b3; d4.
Baltieji: Kbl; Vh2; Rfl; Žb7 
Matas dviem ėjimais.

PRANEŠIMAI.
Visiems: praeitam „Sk. A." nr. buvo 

paskelbta, kad uždavinių konkursas pra
sidėjo nuo 109 uždavinio. Gauta laiškų 
su prašymais uždavinių konkursą pradėti 
kiek vėliau, nes po atostogų ne visi 
sprendėjai suspėjo nuo praeito „Sk. A." 
nr. užd. sprendimus atsiųsti. Todėl kon
kursą pradedam nuo 118 uždavinio. Už 
užd. nr. 109 — 117 buvo paskirtos do
vanos ir jas laimėjo: kuprinę — Šokinė
janti stirna, peiliuką — K. Damijonaitis, 
„Džiugo varpus" — L. Holfas ir K. Sla
vinskas.

Autoriams už atsiųstus uždavinius dė
koju, tinkamus sunaudosiu.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
spalių mėn. 10 d.

Verta dar priminti vieną nepaprastai 
keistą medį, kurio tėviškė yra Azija.

6
Tai ban y an o medis. Jis yra plėš

rus — jis pradeda augti ant kitų me
džių. Jo šakos neauga į viršų, bet la--> 
biau į šalis. Medis, ant kurio banyanas
pradeda augti, greitai nudžiūsta, yra4 
nusmaugiamas. Beaugdamas į šalis jis 
leidžia iš šakų tiesiai į žemę vadinamas 
oro šaknis. Toks medis nuolat plečiasi,-' 
augdamas į šalis ir leisdamas iš šakų per 
orą į žemę šaknis. Netoli Kalkutos2 
miesto yra vienas toks medis, kuris turi 
nemažiau kaip 367 kamienų. Tie kamie
nai gana stori ir pasiekia mūsų liepų 1 
storumą. Vienintelis toks medis užima 
apie 4 margų plotą ir po juo gali 100.000 
žmonių atsigulti ilsėtis. Medžiui nieko 
nekenkia, kad ir pusę jo kamienų iškirstų. 
Tokių medžių yra ir kitose vietose, kaip 
Javos bei Sumatros salose.

Vertinamas 2 taškais.

UŽDAVINYS NR. 5.
S. Loyd.

abcdefgh
Juodieji: Kc4, Bc5, a6, c6. 
Baltieji: Kb2, Vd6, Ždl, a5, b4.
Matas trim ėjimais.

Atp. Ar. Vitk. Vertinamas 3 taškais.

„VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Tel. 776 Karo cenzūros leista.
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