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Iš musų 
gyvenimo.

NEJAUGI TIK DU?
,,Skautų Aido" šių metų liepos m. 

numeryje skyriuje „skautai-tės visame 
pasaulyje" buvom įdėję mažą prašymą 
į skautus — „proga padaryti gerą dar
belį“ — atsiųsti vartotų pašto ženkliu
kų, kad vyr. sk. štabo užsienių dalis juos 
galėtų persiųsti anglų skautams ligonims. 
Iki šiol ženkliukų atsiuntė tik 2 skautai. 
Vienas iš Alytaus, pažymėtina, kad jis 
per skautišką kuklumą net nenurodė nei 
vardo nei adreso, ir kitas iš Ahor-o. 
Abiejų šių skautų ženkliukai jau nusiųsti 
Anglijon ir už juos, be abejo, anglų skau
tai, gulintieji ligoninėje, bus dėkingi. Bet 
nejaugi Lietuvoje atsirado tik 2 skautai 
pasiruošę padaryti mažą gerą darbelį? 
Mes manom, kad tokių turėtų būti dau
giau. Kur jie? Laukiam atsiliepiant.

MARIJAMPOLIETĖS KRUTAI...
Mokslo metų pradžioje, per vasarą 

pailsėję, mūsų skautės vėl tvėrėsi darbo.
Rugsėjo 18 d. skaučių skyrius buvo 

sušaukęs pirmąjį štabo posėdį, kuriame 
buvo svarstoma daug įdomių dalykų. 
Šiam posėdžiui vadovavo skyriaus vadė 
sktn. p. Vaičiūnienė. Štabo dalyvės su
sidomėjusios klausė savo vadės raginan
čių žodžių ir prižadėjo dirbti kiek tiktai 
galės ir būti pavyzdžiu jaunesnėms skau
tėms.

Mergaičių skyriuje veikia trys drau
govės: 1-ji Giedrės dr-vė, II-ji Birutės ir 
III-ji Mildos dr-vės.

Mergaičių skyriuje sudaryta pavyzdin
goji skiltis, kurioje yra visos drauginin- 
kės, adjutantės ir skiltininkės. Šios skil
ties skiltininke paskirta pasktn. M. Pem- 
paitė. Svajonių karalaitė.

NULINKO VĖLIAVOS...
Klaipėda. Rugsėjo 25.

Dangus verkia stambiais lietaus lašais 
ir dūsauja vėjo atodūsiais. Gal ir jis liū
di dėl to žemaičių galiūno Kęstučio mir
ties, .kurio karo trimitas kadaise bau
gino Klaipėdą.

D. L. K. Kęstučio dr-vė rikiuojasi vie
noje Vytauto Didžiojo gimnazijos klasių, 
rikiuojasi skautai susimąstę, liūdnais vei
dais.

Nors kiekvienas žino savo šefo isto
riją, bet visada malonu jį prisiminti. To
dėl čia šiandie susirinko draugovė, dėl 
to vienas skautas ir tuntininkas kalba 
apie Kęstutį, kalba ilgai, ir skautai min
timis klajoja drauge su mylimu Kęstučiu. 
Stovi ramiai ir išsitempę, nors pavargęs 
kūnas priešinasi...

Pasibaigė kalbos. Skautai išsisklaido 
po salę. Ilgai jie liūdėt negali. Jie ir ka
pinėse nesuglemba, nes mato gyvenimą 
trumpą ir nepastovų, čia randa paramą, 
čia kyla pasiryžimas veikt, suteikt tėvy
nei ir žmonijai laimingesnę ateitį savo 
darbu. Taip ir čia: Kęstutis nemirė, bet 
gyvena skautų mintyse. Pasiryžta sekt 
Kęstutį gerame, ir veidai vėl šypsosi, ne
galėdami, neįstengdami užgniaužt išvidi
nio džiaugsmo. Vanagas.

UKMERGĖ ŠNEKA!
— Buvusi *vyr. skautų Briedžių skiltis 

persitvarkė į skautus vyčius. Būrelį pa
vadino lietuvių tautos dainiaus Mairo- 
nies vardu. Manoma, kad būrelio vadu 
patvirtins vyr. skilt. Ant. Umbrasą. Bū
relis turi 7 sk. vyčių kandidatus. Geriau
sio pasisekimo!

— Tunto laikraštėlis „Skautas" jau 
išplatintas. Turėjo nepaprastą pasiseki
mą. Laikraštėlį tvarkė ir daugiausia triū
so padėjo Kęstučio dr-vės dr-kas vyr. 
skilt. Bolys Jurgelėnas. Lauksim pasi
rodančio „Skauto" 2 nr.

— Kar. Juozapavičiaus vandens skau
tai nemiega... Darbštaus valtininko psklt. 
J. Jako iniciatyva suruošta ekskursija į 
laikinąją sostinę. Ekskursavo apie 20 
skautų. Aplankė žemės ūkio parodą, ma
tė operą Carmen. Dalyvavo Karo Mu
ziejaus vėliavos nuleidime. Pamatę visas 
Kauno įžymybes, naktį parsigabeno vėl 
į Ukmergę.

— Tuntas mano steigti sporto ir dra
mos mėgėjų sekciją. Turim gerų sporti
ninkų ir artistų. Juozas.

ALIO!... GIEDRAIČIAI...
— Su naujais mokslo metais draugo

vė atgijo.
— I Giedraičių Geležinio Vilko dr-vėj 

veikia 2 skiltys: I Liūtų ir II Živilės.
— Berniukų skaičius kasdien didėja, 

todėl yra pamato manyti, kad bus ber
niukų dvi skiltys.

— Dr-vės knygynas smarkiai auga, 
nes jau turi 159 tomus.

— Rugsėjo 3 d. buvo iškilmingoji (pir
moji) dr-vės sueiga, kurioj nutarta 
daug svarbių dalykų.

— Rugsėjo 4 d. buvo dr-vės manev
rai (tikriau sakant, skanių blynų kepi
mas) Kemnūto ežero saloj. (Tai dai
navom, net lenkai, kurie netoli „gyvena", 
girdėjo!...).

— Štabą sudaro: draugininke p. M. 
Šokelytė, adjutantas — A. Jusevičius, 
skiltininkai — K. Jočys ir A. Petkevi
čiūtė.

— Žiemą seksime pėdsakus...
J. L. — Kairionio Brolis.

ŠIAULIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJA.
Čia jau senai gyvuoja Daukanto dr-vė. 

Spalių 8 d. ši dr-vė suruošė koncertą, ku
ris neblogai nusisekė.

Pažymėtina, kad išpildė keletą origi
nališkų kūrinėlių, kuriuos turimoms jė
goms pritaikė labai gabus muzikoj skilt. 
A. Viliūnas. Dar buvo išpildyta, prie 
inscenizuoto laužo, jo paties kompozicija 
„Miškas ūžia", kuri, tur būt, visiems pa
darė geriausią įspūdį.

Sektinas pavyzdys! Ša.
PANEVĖŽIEČIAI MINĖJO KĘSTUČIO 

SUKAKTUVES.
Kęstučio minėjimo dienos išvakarėse 

gimnazijoje mokiniams buvo 2 paskaitos: 
Lindės-Dobilo ir mok. Rukšos. Po pa
skaitų mokiniai su fakelais ir skautės su

Broliui
Stasiui Klovai

liūdesio dienoje, dėl mylimos
motutės mirties, reiškiame gi
liausios užuojautos

Joniškio miesto „Žirgų“ skiltis.

gėlių bukietais rankose pamažu traukė į 
kapus prie žūvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo. Mieste prisijungė mokyt, semi
narija ir šauliai su V. V. S. Eisena buvo 
labai įspūdinga.

Didžiulė minia buvo paskendusi fake
lų ugnyje. Prie paminklo po pamaldų 
kalbėjo kun. Deksnys ir mok. Micevi- 
čius. Gimnazijos skautės sudėjo ant pa
minklo didelius gėlių bukietus.

25 d. prie šaulių teatro buvo pakelta 
tautinė vėliava. Pamaldose dalyvavo vi
sos mokyklos ir organizacijos. Iš katedros 
visi nuėjo į Vytauto sodelį. Čia buvo pa
sakyta keletą kalbų apie Kęstučio asme
nį ir jo reikšmę Lietuvai.

Vakare skautai prie šaulių teatro nu
leido vėliavą ir teatre po paskaitų iš
pildė tai dienai pritaikytos programos 
dalį. Kitą dalį išpildė pr. mokyklų mo
kiniai, gimnazijos ir šaulių chorai. Pro
grama baigta Tautos himnu, B -ys.

MES MINĖJOM KĘSTUTĮ.
Rugsėjo 25 d. Vilkaviškio skautai da

lyvavo D. L. K. Kęstučio 550 m. mirties 
sukaktuvių minėjime: rikiuotėje vyko į 
vėliavos pakėlimą, į pamaldas, paradą, 
vėliavos nuleidimą. Vakare kino „Palas" 
salėje per iškilmingą aktą prie papuoštų 
Kęstučio, Vytauto Didžiojo, Basanavičiaus 
ir J. E. Prezidento paveikslų stovėjo 
skautų garbės sargyba (salės papuošimas 
buvo skautiĮ atliktas). Ten pat skautės 
išplatino apie šimtą Vilniaus pasų.

Jon. K-a.
IŠ VILKAVIŠKIO KLONIŲ.

Naujieji mokslo metai Vilkaviškio tun- 
tan atnešė įvairių atmainų. Netekom, 
drauge ir palydėjom į Tauragę, mūsų pir
mąjį tun-ką sktn. Z. Varanką, o iš Tau
ragės Vilkaviškin mokytojauti atvyko 
sktn. Rupeika, kuriam spalių 8 d. per iš
kilmingą sueigą buvo Vilkav. sk. r. dr-jos 
pirm. p. Eidėno perduotas tuntas. Po 
oficialiosios dalies buvo pasilinksminimas 
su skubiai „sulipyta" programa. Po pro
gramos, gimnaz. rūmuose skambėjo skau
tiškos dainos ir orkestro balsai.

Taip mes pradėjom darbą!
L. K. Margio dr-vė. Draug-ko parei

gas eina skautas Kemeža Jonas. Dr-vė 
žymiai padidėjusi. Pernai dr-vėj vos be
liko 20 skautų, šiemet jau yra 36, bet 
manoma, kad dar dr-vė padidės. Buvo 
jau viena sueiga. Skiltyse veikimas irgi 
gyvas.

Gražinos dr-vė. Draug-kės pareigas ei
na pasktn. Aid. Bulvičiūtė. Draugovė žy
miai išaugusi. Dabar yra 46 skautės, ku
rios suskirstytos į 5 skiltis. Veikimas 
energingas. Skiltys daro net po 2 sueigas 
savaitėje.

Vilkiukai — paukštytės. Vadovauja 
mok. vyr. skltn. U. Lietuvninkaitė. Vil
kiukų — apie 25. Paukštyčių — 40.

Spalių 9 d. skautai-ės mieste išparda
vė apie 500 Vilniaus pasų.

Kar, Vaikas.

„Skautų Aidas“ iliustruota
Išeina kiekvieno Mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams 6 Utai. pusei metų — 3 lit. 50 et.

T paskiras numeris — 30 ccsntų

■s Liatuvas jaunime laikraitie.
— Redakcini komisija — sktn. Ant SauUftis, sktn. Vyt 

Jergutis. sktn. M. Martinaitis, sktn. B. Maetvila, vyr. skltn. 
H. Rudzinskas.

— Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimų 
tarinj neatsako.

Red. ir adm. adresas: Kaunas Nepriklausomy
bės a. 4, tel. 40-71.

Viršelyje: Lėktuvas viršum Kauno.
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Tik dirbdami galime tobulėti.
Neseniai, š. m. spalių mėn. 1, 2, 

3 ir 4 d d., Kaune įvyko gana 
didelė smulkių ūkio šakų 
metinė paroda. Jau esame daug 
kartų turėję ir dabar ne retai tu
rime mūsų krašte įvairių parodų. 
Čia žemės ūkio, čia meno, čia dai
lės, čia spaudos, čia blaivybės, čia 
kieno nors kito ir t. t. Kiekviena 
tokia įvykstanti paroda turi savo 
tikslą ir suįdomina visuomenę. Juo 
kraštas sparčiau eina kultūrinio gy
venimo keliu, juo dažniau ir dau
giau yra mėgiamos tokios parodos, 
nes jose galima nemaža pamatyti, 
pastebėti savo krašto pažangą ir 
pasimokyti.

Mūsų skaitytojų yra labai skait
lingas būrys. Jų didžiuma dar jauni. 
Vos pradedą gyvenimo turtingą 
kelionę. Tačiau labai svarbūs, nes 
metai po metų jie vis turės dides
nės reikšmės gyvenime. Už kelio
likos metų gal daugelis jų turės 
dirbti ir labai atsakingą visuome
nės darbą.

Šiandie mes turim rūpintis savim 
ir ruoštis gyvenimui.

Lietuva žemės ūkio šalis, — di
delė dauguma gyventojų verčiasi 
žemės darbu, ir maža dalis teužsiima 
pramone, prekyba ar pan. Iš senų 
senovės lietuvis tipiškai prisirišęs 
prie savo žemelės. Ji jam miela, 
ji jo ir jis jai atsidavęs. Koks di
delis mūsų moksleivių skaičius yra 
ūkininkų vaikai. Reiškia, ir šiems 
žemės ūkis yra ne svetimas reika
las. Ir jie domisi, o gal ir dar 
daugiau turi domėtis, kuo seneliai 
užsiėmė, kuo tėveliai verčias ir 
kuo jis taps.

Kiek anksčiau ne retai pasitai
kydavo moksleivių, kurie kažkaip 
jautėsi kokiais „baltarankiais" ir 
gėdindavęs bent kokį darbą dirbti. 
Laimei, tokių dabar sutinkame vis 
mažiau. Šiandie ir besimokantieji 

pagalvoja, kad, pav., žemės darbas 
nė kiek nėra žemesnis už kokį 
raštinės ar įstaigos darbą. Taigi 
ir mokytam žmogui nepriseina ša
lintis žemės ar ūkio darbo. Kul
tūringuose kraštuose kiekvienas 
darbas, jei jis yra doras, jei jis 
sąžiningai dirbamas, jis ten ger
biamas.

Skautams darbas nėra tik jausmo 
ar simpatijos dalykas. Skautas 
darbe randa palaimos. Nes darbas 
jį turtina, jį lavina ir ruošia gyve
nimui, kuriame skautas nori siekti 
didžiųjų savo idealų. Mūsų orga
nizacija pirmoji mokykloje pasakė, 
kad mokinys savo laisvą nuo 
mokslo laiką paskirtų darbui, kuris 
jam bus taip pat naudingas.

Skautų organizacijoje nariams 
yra daug įvairių specialybių ženk
lelių, kuriuos skautai gauna ne už 
žinojimą, bet už mokėjimą ir už 
darbą! Tuo būdu tos specialybės 
įpratina atidžiai dirbti, leidžia pa
sireikšti įvairiems skauto gabu
mams, labai teigiamai padeda ug
dyti jaunuolio būdą ir šiek tiek 
padeda mokyklai.

Tiesa, kad ne taip dar didelė 
dalis skautų jau spėjo tinkamai su
siprasti ir įsigilinti į specialybių 
lobyną. Bet visos kliūtys kasdien 
mažėja, ir skautukai vis labiau su
geba įvertinti specialybių reikšmę.

Įvykusi smulkių ūkio šakų paro
da atkreipia skauto dėmesį, kad 
Lietuvos skautai-ės, labiau negu kai 
kurių kitų kraštų skautai-ės, turi ne
paprastai geras sąlygas savo prak
tiškame darbe būti arti žemės ūkio 
ir pasirinkti iš šios srities sau įvai
rių specialybių.

Parodoje buvo įvairių ūkio sky
rių, pav., sodininkystės, daržinin
kystės, paukštininkystės, žuvinin
kystės, namų ruošos, mažųjų n. 

gyvulių ir kt. Ten žiūrint džiugi
na mintis, kad mūsų skautas-ė gali 
pasiimti dėkingo darbo ir savo 
laisvą laiką praleisti labai naudin
gai. Čia tuoj kyla klausimas ko
dėl skautui nepasirinkti, kad, pav., 
ir šių specialybių — bitininko, dar
žininko, gamtininko, gyvulių drau
go, medžiotojo, metereologo, miški
ninko, mūrininko, pienininko, py
nėjo, paukštininko, sodininko, ūki
ninko, virėjo, žuvininko; o skau
tei — bitininkės, daržininkės, gėlių 
augintojos, grybautojos, kepėjos, 
naminių paukščių augintojos, pie
nininkės, saldumynų _ gamintojos, 
sodininkės, virėjos? Šių visų spe
cialybių programos yra L. Sk. Br. 
statute.

Skauto gerumas glūdi ne vien 
tame, kad jis nori kitiems padėti, 
kad jis stengiasi būt geras. Skau
tas turi ir produktingai dirbti. Jis 
kiek galėdamas naudingai leidžia 
laiką. Skautui specialybės yra tiek 
reikalingas dalykas, kiek ir paty
rimo laipsniai ar p. Būt labai ne
rimta, jei koks skautas galvotų, 
kad jis ir nesimokydamas specia
lybių bus geras skautas, jos jam 
nieko neduosiančios. Tokia mintis 
neatitinka skauto sąvokai, kurią 
sukūrė ir tebepalaiko skautystės 
įkūrėjas lordas Baden-Powellis. 
Taigi' specialybės yra naudinga 
skautiško darbo sritis. Jos jauną 
skautuką dar vienu kitu laipteliu 
prives arčiau kilniojo ritieriaus 
idealo. r

Juk iš darbų sprendžiama apie 
žmogų, nes „iš darbo pažinsi žmo
gų".

valet.

biblioteka
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Skudučiai.
„Uoseli, medeli, 
Tūto sadūto!
Ai gi tūto, tūto, 
Tūtavo lylio!“

Iš sutart.

„Kanklių stygos nūnai nebeskam
ba linksmai — jų raktas dirvonais 
užklotas“, skundėsi mūsų tautos 
žadintojas. Jei mes būtumėm ne
begyva tauta, arba taip jau išsigi
musi, kad nebebrangintumėm nieko 
sava, netgi kas gera ir gražu, tai 
būt „viskas tvarkoj“. Ne tik kanklių 
raktas, bet ir visa mūsų sentėvių 
dvasinė kultūra tūnotų dirvonais 
apžėlusi, ir tas dirvonų sluoksnis 
metai po metų vis storėtų.

Bet mes gyvi! Tūkstančiai rau
meningų jaunuolių, skaistveidžių, 
laukia ženklo, laukia parodomi, 
kur kasti, kur dirvoną plėšti. Ir 
mes iškasime ne tik surūdijusį 
kanklių raktą, bet dar daug kitų 
raktų, kuriais mes atrakinsim vi
sas duris, surasim visas brastas ir 
kelius į senovės pasaulį ir eisime 
pas savuosius, tėvus, senelius, lie
tuviškai pasidžiaugti, sielvartėliais 
pasidalyti.

Tuo tarpu apie skudučius. Sku
dučių raktas jau rastas, rakiname 
ir praveriame duris—pasakų kraš
tas. Štai ką regime: kalnai, pakal
nės, miškai, ežerai. Saulutė leidžias. 
Būriai, būreliai — jaunimo, senių. 
Visi skudučiuoja, net laukai linguo
ja. Štai du žilagalviai susėdę pen
kiais skudučiais sutartinę pučia. 
Kiek toliau, po berželiu, keturi 
vyrai „Ridiką“ rauna. Antroj pusėj 
— ežerėlis tviska. Keturi berneliai 
ir dvi mergužėlės laivelį liūliuoja, 
„Antytę“ pučia. O čia, net žemė 
dreba, viešu keleliu keturi vyrai 
su „Škits kate“ drožia. Vai ten, 
ten, ant to kalno, ant aukštojo, 
žaliam gojely, po šimtamečiu ąžuo
lu penkiolika vyrų „Intaką“ tūtuo
ja. Nebeiškenčiam. Traukiam iš 
kišenių po porą skudučių ir užtrau- 
kiam:

„Siaudžia, siaudžia laukai, 
siaudžia laukelėliai“.

Skudučiai x) — senovės lietuvių 
pučiamoji muzika. Jie daromi ar
ba iš kieto medžio (uosio, šaltekš
nio), arba iš garšvų, builių. Iš kie
to medžio padaryti skudučiai ilgai 
laikosi, ir nesikeičia jų tonas.

Skudučius dirbdavo ir tardydavo 
patys žmonės, sodiečiai. Išgręžia 
medyje skylę, ne kiaurai. Paskui 
tą medį dailiai apdrožia, nuskuta. 
Kiaurąjį galą iš abiejų pusių 
paužulniai nuplauna — ir skudutis

l) Vietomis vadinami skurdulėmis, skudu- 
tėmis, daudytėmis, tateklėmis. 

padarytas. Pridirbę tokių dūdelių 
daugiau, jas tardo tam tikru įpras
tu būdu „iš ausies“, pripiaudami. 
Kuo skudutis trumpesnis, tuo jo 
tonas aukštesnis.

Skudučiai tardomi nevienodai. 
Tarp dviejų gretimų skudučių daž
niausiai pasitaiko didžiųjų sekundų 
intervalų. Bet taip pat galima ras
ti mažųjų sekundų ir tercijų.

Komplektą sudaro penki pagrin
diniai skudučiai. Bet dažnai varto
jama ir daugiau skudučių, sudėtin
gesniems dalykams papūsti.

Skudučiai ramteliais ženklinami. 
Jie turi kiekvienas ir savo vardą. 
Pirmasai vadinamas t i t i t i ū t i- 
t i ū t, antrasai — tiūtititiūt, 
trečiasai—k v e p a s arba laky s2), 
ketvirtasai — ū n t u t i s, penktasai 
— u n t y t ė, šeštasai ir septintasai 
vadinami k u 1 d ū k a i s arba 
ūkais. Dar yra vienas skudutis, 
ir už pirmąjį aukštesnis, vadinamas 
s p i e g u3). Jis dažniausiai vartoja
mas kartu su untyte (penktuoju), 
todėl kartais ir pridečkū (prie
dėliu) vadinamas.

Skudučiuoja ne vienas žmogus, 
bet keletas: du, keturi, šeši. Kar
tais vienodai suderintais skudučiais 
net keliolika žmonių skudučiuo
davę.

2) Nuo žodžių kvėpuoti, lakuoti.
3) Juo sp:egiima.

Skautiškas pavasario žaidimas.
Tekstas ir muzika Igno Leščiaus.

1. Jau pavasario saulutė nušvito.
Jau linksmieji paukštužėliai sučiulbo.
Eikim, skautai, į gamtužę, atsikvėpkime giliai,
Paklausykim, ką giružė šnera ošia mums tyliai.

2. Mums giružė šnera ošia taip tyliai,
Mums medeliai šlama siaučia taip meiliai:
„Sveiki gyvi, atsilankę, mūs mielieji sveteliai, 
Mes jūs laukiam išsiilgę, mūs gerieji skauteliai.

3. Dėkų, kad jūs mūs medelių nelaužot
Ir paukštelių čiulbuonėlių negaudot: —
Jūs dar ginat, jei kas laužo mumis vargšus medelius,
Jūs neleidžiat, jei kas gaudo mažulėlius paukštelius.

4. Užtat jums giružė meiliai vis šlamės
Ir mažieji paukštužėliai vis čiulbės:
— Testiprėja jūsų jėgos, tepakyla jūs dvasia, 
Tesidžiaugia darbais jūsų mūs tėvynė Lietuva.

Žaidimas gali būti žaidžiamas, kaip ir daugelis tautiškų žaidimų. Sustoja visi į 
du ratu, viduriniame — vaiki&J, oriniame — mergaitės. Dainuojant andantino 
vaikinai sukasi į vieną pusę, gi mergaitės — į kitą. Dainuojant vivo, vaikinai pasi
renka mergaites ir savo dešiniąsias rankas sunėrę su jų dešiniomis, vikriai taktą 
mušdami, sukasi. Kartodami vivo, pakeičia rankas ir sukasi kiton pusėn. Mergaitės 
eina į vidų ir pradeda dainuoti antrą posmą ir t. t.

Skudučiai dar neseniai išnykę. 
Juos labiausiai nustelbė atkeliavu
sios iš svetur armonikos. Iki Di
džiojo karo dar daug kur rytų 
Lietuvoj buvo galima jų išgirsti. 
O apie 19 šimtm. vidurį skudučiuo
davo dar visame rytų krašte: 
Biržų, Rokiškio, Zarasų, Švenčio
nių, Utenos, Užpalių, Kupiškio, 
Vabalninko ir k. apylinkėse.

Skudučiuodavo tam tikrus sku
dučių maršus, sutartines, net šo
kius: „Skurdutę", „Atžagarinę“, 
„Kukorką“, „Ridiką", „Škits katę“, 
„Untytę“, „Intaką", Žilvitį“, „Siau
džia laukai", „Polką“ ir k. Skudu
čiuojama ir einant, ir stovint. Kai 
skudučiuoja daug—galingas įspūdis, 
stiprus balsas. Girdėti net už kelių 
kilometrų. Gražiausia ir yra iš to
lo paklausyti, bent už pusės kilo
metro. Kambary retai kada skudu
čiuojama.

Aišku, kad ne visą skudučių 
medžiagą dar surinkom. Negailes
tingoji likimo ranka kasmet daug 
brangių senelių į kapus nuvaro. 
Todėl, nė valandėlės negaišdami, 
turime skubėti užrašinėti mūsų 
sentėvių meną. Kuo daugiau surink
sime senienų, tuo greičiau išplė
šime dirvoną ir rasime tuos slė
piningus raktus, kurie mums atida
rys nežinomus pasaulius.

' St. Paliulis.
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Nemunas, Tilžaitis, 
^Vilmantas

ir Rambynas.
Ant aukšto Nemuno kranto, kur 

dabar yra miestas Ragainė, ki
tados grožėjosi didžiulė pilis. Ją 
buvo pasistatęs to krašto milžinų 
kunigaikštis ir praminęs Ragaine. 
Ta pilis turėjo gint kraštą ir gy
ventojus nuo priešų. Ragainės ku
nigaikštis Nemunas turėjo tris 
sūnus: T i 1 ž a i t į, Vilmantą 
ir R a m b y n ą.

Kai vaikai užaugo, tėvas pata
rė jiems eit į kitus kraštus pasi- 
dairyt, pasimokyt.

Vaikai tėvo paklausė ir išėjo: 
Tilžaitis į vakarus, V i 1 m a n- 
t a s į pietus, Rambynas į žie
mius. Atsisveikindami prie pilies 
vartų, susitarė po trejų metų susi
tikt toj pačioj vietoj.

Lygiai po trejų metų Nemuno 
vaikai sugrąžo namo. Vartuose juos 
sutiko tėvas, nusivedė į pilį, pasi
sodino už stalo ir paprašė papa
sakot, kur ką įdomaus matę.

Tilžaitis, pradėdamas pa
sakot, padėjo ant stalo kardą ir 
trumpai pasakė.

— Šitą ginklą išmušiau iš rankų 
kalnų milžinui, stojusiam su ma
nim į kovą. Taip kovosiu su visais, 
mūs krašto priešais. Ant Nemuno 
kranto pasistatysiu pilį, puikesnę 
už pačią Ragainę!

Vilmantas išsitraukė iš ki
šenės mažiulį varpelį ir pasakė:

— Aš keliavau po laukus ir miš
kus. Klausiau, kaip paukščiai čiul
bėjo, kaip upeliai čiurleno, kaip 
medžiai šlamėjo. Visi jie man pa
sakojo apie gamtos grožį, apie to
limą praeitį. Vieną naktį staiga 
pabudau iš miego. Kątik užtekė
jęs mėnulis apšvietė girios aikšte
lę. Gerai įsižiūrėjęs, pamačiau, 
kad žolėje sustoję ratu šoka nykš
tukai. Kai išėjau iš už krūmo, jie 
spruko į visas šalis. Vieną iš jų 
man pavyko pasigaut. Jis abiem 
rankom laikė štai šitą varpelį. 
Varpelis skambėjo be paliovos, bet, 
kai jį paliečiau savo ranka, tuo
jau nutilo. Išsigandau ir norėjau 
atiduot jį nykštukui, bet jo jau ne
buvo. Tik toli kur girioj pelėda 
šūkavo. Paskui sužinojau, kad tai 
buvo užkerėtas varpelis; tai man 
pasakė girios paukščiai. Jis savo 
skambėjimu perspėdavo apie artė
jančią nelaimę. Beje, kai aš išsi
gandęs numečiau varpelį, jis ėmė 
vaitot. Tada aš pakėliau jį ir įsi
dėjau į kišenę. Tai yra mano įdo
miausias ir brangiausias radinys.

— Aš parsinešiau paprasčiausią 
akmenį, — pasisakė apie savo ra-

meilės ic jausmų poetas
(Kun. A. Vienažindžio 40 m. mirties sukaktuvėms).

Tas, kurs numiręs, nei geidž* nei mato, 
Nei gailis svietą palikęs, 
Ar kas jam kryžių ant kapo stato, 
Ar kas jį keikia užpykęs, — 
Jam vis tiek pat.
Amžinu ilgesiu ir begaliniais troški

mais plaka jautrioji poeto širdis ir trokš
ta visą pasaulį paskandinti ugningoje 
meilėje... Ir audžia ji iš tyrios meilės 
tinklus, kurie iš gilios žmonių ašarų jū
ros išplukdytų tuos vargus vargelius, tuos 
skausmus, žmonių pagiežą ir kerštą, pa
šėlusį egoizmą ir piktus norus...

Prieš 40 metų Laižuvoje užgęso gyvy
bė tipiškai lietuviško širdies ir jausmų 
poeto kun. A. Vienažindžio, kuris, visą 
sielą įdėdamas į savo dainas, teisingai 
galėjo pasakyti, kad:
Tada aš laimingas, kai dainas dainuoju, 
Kada savo vargus verkdams išrokuoju.

Kun. A. Vienažindis.

Vargu ar rasime mūsų poezijoj dau
giau nuoširdumo, kaip čia. Tai tikrai lie
tuviška širdis ir siela. Nestebėtina, kad 
jo kūryba savo turiniu ir stiliumi yra 
veik neatskiriamai susijusi su mūsų liau
dies kūryba: čia vienas tas pats ilgesys, 
ta pati melancholija, tas pats bekraštis 
nuoširdumas ir idiliškai graži meilė. Vie
nažindis buvo vienas iš tos rūšies žmo
nių, kurie savo jausmų ir pergyvenimų ne- 
nusinešė su savimi į grabą, nes juos -su
pynęs į dainą, paleido į žmones. Jis bu
vo kūrėjas. Tik kūryba padarė jo vardą 
lietuviams šiandien nemirtingą.

Baisiam liūdesyje ne vienas su Viena
žindžiu šiandien dainuoja:

Aušra man nepriduos skaistumo, 
Nei ramus vėjas neramins, 
Nei saulė neatneš linksmumo, 
Nei tamsi naktis užmigdys.
Tačiau poetas nebūtų lietuvis, jei ne

ieškotų paguodos gamtoj. Tai ir guodžia
si jis, sakydamas:

dinį Rambynas, — jį radau 
šaltuosiuose kraštuose. Jį lengva 
man buvo nešt, nes iš anksto die
vams paaukot pasižadėjau.

Tėvui tie visi daiktai labai pa
tiko, ir vaikai, paspaudę viens ki

Neg tik berželis svyruonėlis
Per amžius verkdams man' supras, 
Neg tik prakalbins tas paukštelis, 
Kurs savo lizdo neatras.
Ir kai niekas jo nebevilioja, kai ne

mielas pasidaro gyvenimas ir romantiška 
kapų tyla kviečia į amžiną poilsį, — ir 
tada žavi jį dar tylus vėjelis, žali lape
liai, ir jis sako:
Eičiau ieškot miego ant šaltų kapelių, 
Aš norėč užmigti po medžio lapeliu, 
Kad vėjelis pūstų, lapeliai šnibždėtų 
Ir man apie meilę miegančiam kalbėtų.

Štai jums gyvas jausmas, gyva gamtos 
meilė ir romantiškumas. Ne veltui Da
gilėlis apie jo dainas rašo, kad: „Tarp 
žalių medžių margi paukšteliai brangia
jam dainiui dainų pavydi“.

Jei Strazdelio „Pulkim ant kelių“ yra 
šedevras, kuris nuostabiai gražiai vaiz
duoja lietuvių religingumą, tai Vienažin
džio kūryboje mažai kuo silpniau junta
me tą patį. Nusižeminimas prieš dievy
bę, kažkoks sūniškas prisirišimas, švel
nūs tėviški santykiai su Juo, kuriems 
svetima Dievo baimė, viešpatauja religi
nėj Vienažindžio poezijoj. Jis taip nuo
širdžiai stebisi: ,,Oi gi gražus gražus to
limasis dangus“. Ir tuoj pat prideda — 
,,Kada man pašauksi ten, Dievuliau bran
gus?“ Ir nusižeminęs klausia: „Mane men
ką dulkę, man saujelę dūmų, ar gi greit 
įleisi į dangišką rūmą?"

Kas myli Lietuvą, negali nemylėti jos 
meilės ir jausmų dainiaus. Čia ne tiktai 
švelnaus nusiraminimo turėtumėm ieško
ti, bet iš čia reikėtų mokytis gražios tė
vynės meilės ir taip pat meilės tų žmo
nių, vadinamų Lietuvos artojėlių, kurių 
krūtinėje slepiasi tikrai lietuviška širdis 
ir siela. Čia taip gi rasime daug tyrios 
meilės mūsų dieviškos gamtos ir visam 
pasauliui. Vienažindžio jausmai ir jo po
ezija tai stebuklingai gražūs lietuvio pras
čiokėlio jausmai ir poezija. Jei Vienažin
džio dainos nebūtų taip artimos lietuvio 
dvasiai, niekada jos nebūtų taip išpo- 
puliarėjusios. Juk ne be pagrindo Vaiž
gantas sako, kad „po Tėve mūsų 
kažin ar buvo kuris kalbos dalykas taip 
dažnai kartojamas, kaip Vienužio daina“.

Čia pat gal reikėtų pastebėti, kad ir 
dalis mūsų besimokančios jaunuomenės 
perdaug tolinasi nuo tikrai lietuviškos 
dainos meno.

Ir reikia manyti, kad Vien, dainos vis 
dėlto niekad nenustos skambėjusios ne 
tik plačiais Lietuvos laukais ir žaliomis 
pievomis, bet skambės jos ir mokyklų 
sienose mūsų jaunųjų, ypač skautų, lū
pose. Taip pat reikia tikėtis, kad ir mū
sų Lietuvos muzikai daugiau parodys su
sidomėjimo jo dainomis ir pritaikins jas 
chorams dainuoti. Tat baigiant kartu su 
poetu Dagilėliu šiam meilės ir jausmų 
poetui pasakykim:

Saldžiai, didvyri, gali ilsėti: 
Lietuva brangi kolei gyvena, 
Pakol širdyse meilė kutena, 
Nenustos vaikai Tavęs minėti.

Paskautn. Henr. Lukaševičius.

tam rankas, pasižadėjo broliškai 
viens kitam padėt gyvenime.

Tilžaitis, ka’p buvo pasiža
dėjęs, ant to paties Nemuno kran
to, kur grožėjosi Ragainė, pasista
tė pilį Tilžę.
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Ir Vilmantas pasistatė at
skirą tvirtą pilį ant gražaus kalne
lio, Tenai giliai įmūrijo varpelį, 
kad niekas jo nepaliestų. Tačiau 
retkarčiais varpelis skurdžiai at
sidusdavo, suvaitodavo iš žemės 
gilumos. Širdį jaudiną varpelio 
garsai sklisdavo į aplinkinius kai
mus. Juos girdėdavo silpni ligoniai, 
kurių valandos būdavo suskaity
tos.

Į žiemius nuo Tilžės ant kito 
Nemuno kranto pasistatė pilį 
Rambynas. Tenai padėjo ir 
savo akmenį, paaukojęs jį galin
gam dievui Perkūnui. Kad bet 
kas prie jo neprieitų, apželdino tą 
vietą medžiais.

Kai Tilžaitis, Vilmantas ir Ram
bynas išsikėlė gyvent į savo pilis, 
Nemunas paliko vienas su jauna 
dukrele, vardu Ragaine.

Kartą, žiūrėdamas pro langą, 
pamatė jis beateinančius kelis jau
nus vyrus. Jie priėjo tiesiog prie 
pilies vartų — norėjo įeit pasilsėt 
po ilgos kelionės. Bet vartai buvo 
užrakinti.

— Ko norit? — paklausė juos 
Nemunas pro langą.

— Mes išėję į tolimą kelionę, 
daug nuėję ir dar toliau norim eit, 
tai prašom įsileist pasilsėt, — pa
siaiškino vienas smagus vaikinas.

— Gerai, priimsiu jus, — atsa
kė senis Nemunas, — tik turėsit 
man vieną vardą įspėt. Kuris įspės, 
tas galės apsigyvent mano pilyje 
ir valdyt visą mano kraštą.

Vyrai nustebę pasižiūrėjo į viens 
kitą ir laukė, ką senis kunigaikš
tis toliau pasakys.

— Taigi pasakykit man, kuo 
vardu štai mergina, kurios galva 
papuošta mėnulio auksiniais rage
liais, o kakta apjuosta aksomine 
juosta su auksinėms žvaigždelėms? 
— paklausė senis kunigaikštis ir 
pasitraukė nuo lango.

Jo vieton atsistojo graži mergi
na. Jos šviesūs plaukai buvo su
pinti į kasas, kakta apjuosta kas
pinu su žvilgančioms žvaigžde
lėms. Pastovėjus minutėlę, ji pra
nyko. Tada tam pačiam jaunikai
čiui, kurs pirmas senį Nemuną 
buvo užkalbinęs, staiga lyg sapne 
parėjo į galvą vardas Ragainė, 
ir jis jį garsiai ištarė.

Tuojau atsidarė pilies vartai ir 
senis kunigaikštis prabilo į tą jau
nikaitį:

— Tu mano dukters vardą įspė
jai. Galėsi ją vest ir visą mano 
kraštą valdyt.

Jaunikaitis nudžiugęs nulenkė 
galvą prieš senį kunigaikštį.

Kai svečiai suėjo į pilį, Nemu
nas pasišaukė dukterį. Privedė

Bičiulės.
Seliutės gyvenime jau penkta 

vasara žydėjo. Apskritulė, žvitrių, 
rudų akių, visada čiauškanti buvo 
saviškių be galo mylima. Kai abi 
jos vyresniosios sesutės dvynės dar 
lėles tebevystė — Seliutė nė krei
va akimi į jas nedirstelėdavo. Per 
daug suprato gudruolė. Užtat ne
mažesnės pagarbos ir prisirišimo 
rodė kitam, gal taip pat vaikiškam, 
bet gyvam daiktui. Tai buvo Rai
nė — riestaūsė, žvilgančiu kailiu 
katytė. Be krašto ją mylėjo — už 
ją galvą dėjo. Gyvulėlis, rodos, 
jautė mergaitės meilę ir prisirišo 
prie jos, kaip prie savo motinos. 
Nė žingsnio nuo jos neatsitraukė. 
Viena pasilikus—kniaukė ir liūdė
jo. Ims, būdavo, kur Seliutė žaisti, 
žiūrėk, ir Rainė aplink besiglaus- 
to. Gūbrį lanku stato, keterą pa
šiaušia, primerkus akis tykoja, bur
kuoja. Atsiguls — ir vėl šalia. 
Patalą šildo, žiežirbas leidžia. Ir 
pati mergaitė, jeigu pabudus neras

prie jaunikaičio, sujungė juodviejų 
rankas ir pasakė:

— Šiandien kelsim judviejų 
vestuves.

Neilgai trukus po vestuvių vie
ną naktį pilies gyventojai išgirdo 
tęsiamus, skurdžius Vilmanto var
pelio garsus. Ragainė tuojau nu
skubo į tėvo miegamąjį kambarį. 
Tėvą rado amžinai užmigusį.

Nemuno sūnūs ilgai gyveno pi
lyse ir valdė jiems pavestus kraš
tus. Pirmutiniai mirė Vilmantas ir 
Rambynas, paskutinis Tilžaitis, 
nors jis buvo už anuodu vyresnis. 
Tilžaitis iki paskutinės valandos 
drąsiai gynė savo kraštą nuo prie
šų, vilkėjusių baltais apsiaustais 
su juodais kryžiais. Šie ateiviai 
stengėsi užkariaut abudu upės 
krantu.

Senis Tilžaitis kėlė paskutinės 
savo dukters vestuves. Pilyje 
puotavo svečiai.

Vidurnaktį pasišaukė jis susirin
kusius iš įvairių jo žemės vietų 
jaunus vyrus į pilies didįjį kambarį 
ir taip į juos prabilę:

— Mieli mano sūnūs! Gerkit ir 
valgykit, ką dievai mums teikėsi 
duot. Bet ne dėl vieno midaus jus 
čionai pasikviečiau. Jūs žinot, kad 
priešai nor užkariaut mūs kraštą 
ir rengiasi pult pilį. Gindamas ją 
nesigailėsiu savo gyvybės. Taigi, 
jei man teks žūt, jūs toliau ginkit 
savo tėvų kraštą, nes jis yra di
džiausia dovana, kokią galit savo 
vaikams palikt.

Jauni vyrai, išklausę tokią kal

davo draugės prie savęs, kaip šal
tu vandeniu perlieta, šokdavo iš 
guolio, aplėkdavo visas kertes. O 
ta kur pašaly prieš saulę besikai
tina, taukus betirpina. Tada imda
vo rankom, spausdavo prie veido 
ir rimtai grąsė pirštuku:

— Ek, tu, Raine, kokia tu! Pa
likai mane. Tave vieną Margis 
nuskaus. Vakar mačiau, kaip jis 
prisimerkęs, rydamas seiles, į tave 
žiūrėjo.

Čia suklegėdavo ir pakštelėda
vo tiesiai į snukutį. Paskui nešės 
prie praustuvo, dažė leteną van
denin ir plovė snukį ir ūsus, kad 
ta net prunkštė, čiaudė. Bet pa 
mažu Rainė apsiprato su tokia 
maudyne ir mielai davėsi prausia
ma.

Nepavalgys, būdavo, net viena be 
kitos. Tokios draugės buvo. Se
liutė kąsnį į burną — čia pat ir 
pelininkė savo koncertą kelia: 
burkuoja, kniauksi, kol pasisotina 
dalinama kiekvienu kąsneliu. Pa
galiau, ji net valgio iš kitų rankų 
nebeėmė.

bą, pasižadėjo gint savo kraštą 
iki paskutinio kraujo lašo.

Kitą dieną vakare Tilžaitis, pa
tikrinęs pilies sargybą, nuėjo į 
aukštąjį bokštą dar kartą pažiūrėt 
į platų Nemuną pasigėrėt gra
žioms apylinkėms, apšviestoms 
paskutiniais saulės spinduliais. Tik 
staiga senis kunigaikštis krūptelė
jo: toli graudžiai suskambėjo Vil
manto varpelis. Jis suprato, kad 
tai yra jam perspėjimas. Tuojau 
su varpelio garsais susimaišė kiti 
keisti garsai, ėję iš apylinkės. Jie 
buvo panašūs į ginklų žvangėjimą. 
Netrukus pamatė ir žmones. Tai 
buvo riteriai, sunkiai apsišarvavę, 
baltais apsiaustais apsivilkę, pe
čiuose juodi kryžiai. Tilžaitis 
tuojau nusileido ir šoko prie pi
lies vartų. Tenai jo vyrai jau ko
vėsi su priešais. Senis su kardu 
rankose šoko priekin. Kaip vie
sulas jis sukinėjosi tarp puo^kų ir 
guldė visus, kuriuos kardu pasiekt 
galėjo. Tuo tarpu iš toliau šaudė į 
pilį degančiomis strėlomis. Atsi
gręžęs, kunigaikštis pamatė, kad 
viduj pilies jau dega. Jis suprato,- 
kad pilies nebeapgins, pasuko 
atgal ir šoko — pats į ugnį.

Žemė sudrebėjo, plyšo ir deganti 
pilis nugrimzdo į prarają.

Ritieriai, visa tai matę, skubiai 
surinko savųjų lavonus ir baimės 
apimti pasileido bėgt.

Pilies ant žemės paviršiaus ir 
ženklo neliko.
Iš E. V. Lojewskio raštų atpasakojo

Pr. Mš.
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Bet sykį. Susirgo sykį Seliutė. 
Gulėjo mirties patale ir vos be
kvėpavo. Rainė paliko viena. Ne
bebuvo kas ja rūpinasi, kas užta
ria. Peralko, sulyso. Liko tyli ir 
slankiojo šešėliu. Švelnus žvilgan
tis kailis susivėlė, sustiro. Tik 
kaulai iš po odos stinksojo. Nebe
prisiartino prie savo globėjos — 
jos niekas ir nebūtų leidęs. Kam 
bebuvo reikalinga ta šlykšti bū
tybė?

Tik dažnai, kada niekas nema
tė, ji tupėjo prie lovos. Ištisom va
landom žiūrėjo į ligonį. Tada iš jos 
žalsvų akių stambiais lašais aša
ros lašėjo. Ji kniaukė gailiai, ki
miai, lyg iš po žemių. Iš tikro ji, 
rodės, nelaiminga.

O pas mergaitę gydytojai ėjo, 
davė vaistus. Nepadėjo nieko. Ji 
vyto, gelto, silpo — kaip šalnos 
pakąsta. Nei akių .pirmykščio žvit
rumo, nei skruostų raudonumo. 
Visa balta, kaip drobė. Retai be- 
atsimerkė, rečiau dar teprakalbė- 
jo. Krūtinė, lyg sukiurę dumplės, 
vos besikilnojo.

Saviškiai, tylūs, susirūpinę ant 
pirštų galų stypčiojo apie ją ir vie
nos mirties belaukė.

O liūdnas vakaras artinos. Ore 
papūtė vėjas. Palangėj sušlamėjo 
liepos, ir išsitiesė ilgi šešėliai. 
Kambary buvo be galo tylu.

Rainė jautė mylimos būtybės 
galą. Ir štai ta šlykšti katė, kuri 
tupėjo už lovos, kabindamas! na
gais patalo, ėmė šliaužti aukštyn, 
įtempusi paskutines jėgas, drebė
dama ji šliaužė galu lovos, me
keno nepastebėta. Šliaužė ilgai, 
pamažu. Ir kai ji vos šilta užrėp- 
liojo ant Seliutės ir siekė snukiu 
jos veidą — buvo taip netikėta, 
taip keista, jog niekas jos nesu
trukdė, nepavarė.

Merdėdama mergaitė pajuto bi
čiulės kvapą. Ir jos sudžiūvę ran
kų šakaliai apnarino gyvulėlį. Šą
lantį snukį prispaudė stipriai prie 
lūpų. ..

Kol susigriebė namiškiai — buvo 
viskas baigta. Padvėsė Rainė mer
gaitės glėbvje, liūdnai sukniaukus, 
kojytes pakračius. Mirė ir Seliu
tė, giliai dustelėjus tuo pačiu 
metu.

Visi sukruto. Moterys degė 
grabnyčia, žegnojos. Išsigandusios 
plėšė iš lavono rankų sustingusį 
gyvuli, vaitojo:

— Dievo rykštė! — Pačioj mir
ties valandoj — nusprogo ant krū
tinės — biaurvbė! Nė kryželio, 
nė žvakės... Viešpatie, Viešpatie!

Ir vėl žegnojos, dūsavo ir keikė. 
Baisėdamosios išvilko jos katę 

iš patalo ir išbloškė pro duris 
mėšlynam Bm Rt.

Skautų įstatai.
II.

Antrasis įstatas—Skautas iš
tikimas Dievui ir tėvynei.

Antrasis Įstatas — ištikimybės 
dėsnis. Skautas yra ištikimas Dievui ir 
tėvynei. Šio Įstato turinys suima tris 
pareigų grupes—pareigas Dievui, tėvynei 
ir artimiesiems. Dievui priklauso meilė 
ir Jo Įsakymų vykdymas. Šią pareiga 
vykdome savo gyvenimą tvarkydami pa
gal amžinąsias Dievo tiesas ir prakti
kuodami aktingą religingumą.

Religinis nusiteikimas yra lyg asme
ninis kontaktas su Dievu. Malda ir meilė 
yra tokio nusiteikimo išorinės apraiškos. 
Jaučiamės Dievo vaikais. Dievą mūsų 
Tėvu vadiname („Tėve mūsų...*1). Turime 
suprasti, kad krikščioniui Dieviškasis 
Apreiškimas, Kristaus asmenybė, yra re
liginio gyvenimo branduolys, ir mūsų 
religiškosios veiklos pagrindas, dorovės 
ir pasaulėžvalgos problemų išsprendimas 
yra Kristaus moksle ir asmeniniame san
tykiavime su gyvenančiu Kristumi. Prak
tiškai to pasiekiame, pirmiausia, vykdy
dami Dievo valią, gyvendami praktiškai 
krikščionišką gyvenimą. Tas reiškia — 
turime atlikti visas krikščioniškas parei
gas. net mažiausias, turime klausyti 
Bažnyčios mokslo ir Įsakytąsias religines 
praktikas kasdien atlikti. Ir dar. Dievui 
ištikimybės pareigoje turime sąmoningai 
suprasti tą didžiąją Evangelijos progra
ma — nuolatinio tobulėjimo reikalavimą 
(„bukite tobuli...11), tos krikščioniškosios 
savitvardos, to veržymosi „visada Į 
priekį\“

Kaip turime tėvynės meilę suprasti?
Tu myli tėvynę, jei tavo mintys ir 

jausmai yra su ja. Jei visomis jėgomis 
stengiesi būti charakterio žmogus, jei tė
vynės vardan ugdai savo gabumus ir vi
sa esi pasirengęs jai aukoti. Gyvenk, 
mokykis ir dirbk tėvynės vardui 
iškelt i\

Tikras patriotas tas, kuris drauge su 
tėvyne jaučia jos kančią ir vargą, jos 
paniekinimą, skriaudą — jaučia kaip 
savo skriaudą, kuriam tėvynės didybė ir 
garsas yra kaip savo laimė, kuriam t ė- 
vynės ateitis yra kaip jo pa
ties ateitis. 7 ėvynės meilė tačiau 
vra ne tik jausmas, bet ir vai i a. Tė
vynės meilė yra pasiryžimas kentėti dėl 
tėvynės, dargi mirti dėl jos, jei tas būtu 
būtina. Tėvynės meilė reikalauja gyventi 
taip, kad tą uždavinį, tą pareigą, kurią 
tau paves gyvenimas didžiajame tėvynės 
darbo pasidalinime, atliktam kaip tikras 
vyras. Juk tėvynė yra pirmiausia jos jau
nimas — mes juk esame tikroji tėvynė, 
ios didybė ir ateitis tik nuo to pareina, 
kaip atskiri žmonės mokės tvirtai laiky
tis savo vietose, ar mokėsime kiekvienas 
savo pašaukimą tobulai vykdyti, ar būsi
me tikri žmonės. Tat, ir tėvynės meilė 
skatina i rimta savitvardą, i stengimąsi 
tapti tikru žmogumi.

Art i m i e s i e m‘s turime duoti to, 
ko sau iš jų norime. Skautas pasikelia 
aukščiau už naivišką savimylą ir puiky
bę, skautas stengiasi kitus suprasti ir 
mylėdamas juos vertinti, silpnuosius ir 
vargšus užjausti, ir per aktyvų gyvenimą 
tapti vertingu visuomenės nariu.

Antrasis įstatas čia nori pabrėžti 
socialinio solidarumo princi
pą, kurio trūkumas taip pragaištingai 
veikia musų dienų visuomenę. Ir šiam 
sudėtingam klausimui spręsti ’pagrindan 
deda tą paprastą Evangelijos principą-, 
„daryk artimui taip, kaip nori, kad kiti 
tau darytų*1. Savimyla atveda žmones Į 

apgailėtiną ir negarbingą būklę, savimyla 
apakina ir neleidžia tapti tikrais žmo
nėmis. Puikybė atskiria žmogų nuo arti
mųjų ir uždaro savajame pasigailėtinai 
siaurame rate. Puikybė vra intelektuali
nis atsilikimas. Iš puikybės kyląs pasiten
kinimas savimi uždaro visas progas tapti 
geresniu. Skautas, priešingai, ne sau gy
vena, bet kitiem s. Skautas nesiskun
džia ir nesako, kad yra visų nesuprastas 
— tik stengiasi kitus suprasti. Skautas 
nenori pats tapti laimingu, vis tiek ku
ria kaina, bet stengiasi kitus d a r y t i 
laimingus, ir tuo prisidėti prie švel
ninimo tos nežabojamos atskirų asmenų 
ir atskirų visuomenės klasių savimylos, 
kuri siaučia pasauly, ir stumia žmoniją 
Į didelę katastrofą.

Pagalvoję suprasime, kad ir šioje 
trečioje pareigoje glūdi rimta krikščio
niškos savitvardos programa.

III.
Trečias įstatas—skautas nau- 
d i n g a s ir padeda a r t i- 

m i e s i e m s.
Trečias įstatas yra tarnavimo 

Įsakymas. Skauto pareiga yra 
visada būti pasirengusiam 
patarnauti, padėti kitiems.

Išnaudok kiekvieną progą gerą dar
belį padaryti, kitiems padėti ir tavo iš
radingąją artimo meilę pareikšti.

Todėl privalai mokytis, kaip gelbėti 
gyvybę, kaip teikti pirmąją pagalbą 
nelaimei Įvykus—sumaniai, greitai ir įgu
dusiai veikti.

Kad galėtum kitiems padėti—privalai 
aukoti tavo malonumus, tavo patogumus 
ir, jei vra reikalo, net tavo paties sau
gumą.

Jei sunku padaryti pasirinkimo spren
dimą, tik paklausk savęs—kokia yra Die
vo valia?—ir tuoj pažinsi, kur tavo pa
reiga.

Nė viena diena neturi praeiti, kad ne
būtum padaręs gero darbelio. Nelauk pa
gyrimo, neimk atlvginimo-, tu privalai pa
dėti, nes taip liepia pareigos jausmas. 
Toks tebūnie tavo kasdienis geras dar
belis.

Trečias įstatas išskiria vieną dalį iš 
pirmiau aptarto įstato—pareigą artimui 
—ir reikalauja jos vykdymo tikrai prak
tiška skautiška forma. Kasdienis geras 
darbelis turi būti ne atsitiktinis, bet 
pagalbos, patarnavimo kitiems naudingas 
veiksmas. Reikia sąmoningai ieškoti kas
dien progos patarnauti. Ir progos rasti 
nėra taip sunku, kaip gali atrodyti. Įsi
žiūrėjęs į apsupančią aplinkumą skautas 
ras labai daug tokių progų padėti, ku
rios bus pakeliamos jo amžiui, jo jėgoms. 
Yra labai naudinga pradžioje porą sa
vaičių kasdien užsirašyti atliktą gerą 
darbelį, toks dienoraštis neleis užmiršti 
ieškoti progos patarnauti. Ir pamažu 
skautas pagalbos teikimą įpras suprasti 
kaip paprastą būtiną dalyką. Ir rimto ne
laimingo atsitikimo atveju žinos, nesvy
ruodamas, kaip turi elgtis. Nebus neti
kėtai užkluptas Trečiasis įstatas deda 
ne tik pareigą artimųjų gerovei atsisa
kyti nuo savo malonumų ir savo patogu
mų, bet reikalauja dar prisirengi- 
rno, kitus gelbstint savo dargi gvvybę 
statyti į pavojų. Prisirengimas čia tikrai 
visa daro. r _ f. n
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100 kilometrą
su p. tuntininku.

Elegantiškai skrosdamas šešta
dienio pavakarės tylą, burzgia 
sportinis „Opel“, Žiūrime į užpa
kaly kilsiančias dulkes, džiaugia
mės pakelės žemaitiškais reginiais. 
Malonu, sveika ir smagu! P, tun- 
tininkas, tvirtai laikydamas vairą, 
niūniuoja kažkokios skautiškos 
dainelės meliodiją, o mudu su „Al
gimanto“ d-vės draugininku, užpa
kaly sėdėdami, negalim atitraukti 
akių nuo žavėtinų pakelės vaizdų. 
Kalnai, kalneliai, miškai, upeliai 
mirga, pinas gražiausių reginių 
vainikais, O saulutė atsisveikinda
ma maloniai šypso.

Pralekiam Žarėnus, Kilomet
rai nepastebimai tirpsta. Iš tolo 
pasirodo aukšti Rietavo bažnyčios 
bokštai, o besileidžiančios saulės 
spinduliai tūkstančiais įvairiausių 
spalvų žaidžia jų bangose. Įvažia
vome į tą senovės kunigaikščių 
buveinę. Miestas gražios išvaizdos. 
Daug mūrinių namų, o plačiose 
gatvėse gyvas judėjimas. Sustojo
me prie buv. kunigaikščių Ogins
kių rūmų. Dabar čia patogiai įsi
kūrusios „gaspadinės“ (ūkio mo
kykla), o kiek toliau, kur senovėj 
buvo kunigaikščių virtuvė, Rieta
vo progimnazija.

Maloni mokyklos vedėja (mūsų 
tuntininko ponia) mus priėmė. 
Kiek pasilsėję, „Birutės“ d-vės ad- 
jutantės lydimi, apžiūrėjom visai 
apleistą parką. Liūdnai lingavo 
parko medžiai, ir nušiurusiuose la
puose galėjo girdėti ilgesį anų lai
kų romantikos. Grįžome jau visai 
sutemus, kur mūsų laukė vakarie
nė. Pasigirdo varpelis. Iš visų pu
sių pradėjo rinktis mokyklos auk
lėtinės. Mes vakarieniavome mo
kytojų kambary. Dvi šeimininkės 
vikriai mus vaišino. Stalas, ap
krautas jaunųjų šeimininkių gami
niais, mūsų geru apetitu buvo 
smarkiai atakuojamas.

Po vakarienės parodė mūsų 
kambarį, kur viliojančiai kvietė į 
poilsį dvi minkštai patiestos lovos.

8 vai. ryto, kartu su p. tuntinin
ku, aplankėm „Eimučio“ d-vės su
eigą. Pirmą kartą teko susidurti su 
rietaviškiais. Visi kupini gerų no
rų, šypsančiais veidais. Tik gal 
truputį perdaug žemaitiškai snau
džia, nerodydami gyvesnio veiki
mo, O sąlygas turi puikiausias. Pa
čiam pašony parkas, mokytojai 
pritaria ir padeda. Sueigoj sklt. 
Sabaliauskas ir sklt. Pr. Laucevi
čius laikė aktualiais klausimais pa
šnekesius.

(Spalių 9 dienai).

Ant aukšto kuoro, 
ant dyvino kuoro ...
Deginau godų godas. —
Pasklido gandas, 
pravirko gandas ...
Po pievas gimtas. —
Suprato broliai, 
suprato sesės ...
Išverpė amžiną giją. —
Nykusis gandas, 
karionių gandas...
Meldžia atgauti Vilniją. —
Tiek laiko bėgo, 
tiek palydėjom ... 
Užuomaršon ilgų valandų, — 
Saulę praverkę, 
laisvėj budėjom ...
Klausėm dyvinų gandų. —
Juosius pažinę, 
stiprinam dvasią ...
— Laikas kovot už šalį. —
Už šalį be laisvės, 
už brangią Vilniją ...
Už pavergtą Lietuvos dalį. —
Ant aukšto kuoro, 
ant dyvino kuoro ...
Deginau godų godas. —
Pasklido gandas, 
karionių gandas... 
Po pievas gimtas. —

V. Miliūnas.

TAI NE PASAKA...
Dabar kaip pasakoj — Vilnius neži

noma karalija... | Vilnių keliai žole už
žėlę, stulpais užtverti. Tik iš tų lūpų, 
kurie ten ilgus metus gyveno, išgirstam, 
kas ir kaip ten yra. Raštuose išskaitom, 
kaip ten buvo ir kaip dabar yra. Vil
nius mums tartum pasaka. Didelė pa
saka, apsupta paslapčių ūkanomis ir 
Šiurpiais nežinios vaizdais. O tą pasa
kos Vilnių mes savo Tikrąja Sostine 
vadinam. Toj mūsų Tikrojoj Sostinėj 
svetima Valia viešpatauja. Vilnius, mū
sų Tikroji Sostinė, ne mūsų Valioj, 
Vilnius mums pasaka.

Buvo žmonės, kuriems Vilnius tokia 
pat tikrenybė, kaip mums ši diena. Yra 
žmonių, kuriems Vilnius ne pasaka, bet 
skaudi tikrenybė ir rkuriems Vilnius 
Tikroji Sostinė. Yra dar daug žmonių, 
kurie atmena, kaip Vilniuje viešpatavo 
mūsų Valia.

Tiems žmonėms, kurie tą atmena, 
Vilnius nėra pasaka. Jų širdyse krau
ju įrašyti žiaurūs atsiminimai, kurie 
ryškiomis raidėmis byloja apie klastin
gus žygius, kuomet kaimynas paniekino 
teisę ir purvuose sumindžiojo savo duo
tą žodį. Žodį davė—Vilnius jūsų Sosti
nė, žodį pridengė purvu—Vilnių išplė
šė. Tie, kurie savo akimis matė šį įvy
kį ir kurie savo rankomis gynė tėvų 
milžinų sukurtą Vilnių ir Trakus, tiems 
Vilniaus tragedija ne pasaka...

Mes jauni, patys tų įvykių neatme- 
nam. Apie tuos įvykius mums knygos 
ir mačiusieji byloja. Gal dėl to kartais 
mes nesuprantam ir nėatjaučiam taip, 
kaip suprasti ir atjausti turėtumėm. Mes 
turim sukurti dieną, kada Vilnius išsi
ners iš pasakos rūbų ir virs mums 
tikrenybe! Tikri įvykiai, mūsų pačių 
parengti ir įgyvendinti, duos mums Tik
rąją Sostinę, kurioje viešpatausv mūsų 
Valia, Vilnių - ne pasaką. A. Ž g.

A ♦ ♦ w w w w <» w w ▼ V ▼ » 1

9 vai. visi skautai nuėjo į bažny
čią, kur išklausė pamaldų ir po jų 
vėl susirinko parke. Čia telšiškiai 
pravedė keletą įdomių skautiškų 
žaidimų. Nepastebimai atėjo 12 v., 
ir mos turėjom atsisveikinti brolius 
rietaviškius.

Paskutinį kartą pavalgėme gar
džius jaunųjų šeimininkių pietus, 
padėkojom p. vedėjai, atsisveiki
nom, ir mūsų mašina pasijudino 
Telšių link. Grįžome pro Plungę. 
Po sudegimo miestas visai padoriai 
atsistatęs. Kur kitąsyk stovėjo su- 
krypusios lūšnelės, dabar dviejų, 
trijų aukštų mūriniai namai,

4 vai. p. p, mūsų „Opel“ sustojo 
prie p, tuntininko namų Telšiuose
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CJZuduo ic skautas.
Liūdž' pasaulis, skundžias žmonės, 
Kad tiek skausmo, tiek vargų, 
Kad likimas be malonės 
Reikalauja daug aukų.

Vėjas draskos, krinta lapai, 
Dažniau lankosi šalna;
Žemę puošia sausi šapai, 
Dienas temdo dargana.

Šalna griauna žalią gamtą, 
Giria skausmo kupina;
Niekas maldos nesupranta — 
Visur juoda, svetima...

Tiktai vieno skauto sielą 
Nebekečia skausmas šis, 
Visados visur jam miela — 
Džiaugias, juokias visad jis.

Jis rudeni liūdną, šaltą 
Suramins — ranką išties; 
Paguos paukštelį nekaltą, 
Prisispaudęs prie širdies.

Tylų mišką jis prajuokins 
Dainos žodžiais, linksmumu; 
Jis susnūduį pažadins 
Nuolatiniu budrumu ...

Ruduo skundžias, kad nemiela, 
Kad vargai, kad liūdna vis, 
Tiktai jauno skauto sielą 
Nebekečia skausmas šis.

V. Šaltokas.

CRuduo.
Ruduo su ūkanom pilkom 
Atėjo, jau atėjo šičia. 
Sodus pripylė ūkanų, 
Pripylė pilną gryčią.

Tiktai krūtinėje dar ne!
Pavasariai dar kvepia ... 
Brangioji, bus dar vasara, 
Kur pasakoje sakė ...

Išbėgsim mudu dar taku 
Į sodą, ten pas upę ... 
Ir žaisim, sode paūšim varnais, 
Kur alksniuose nutūpę ...

Ko ilgis jie — neklausk ...
Ir gervės jau — sudieu ... 
Ruduo jau girioj švilpauja, 
O čia dar mudu vienu.

Bet žaiskime mes dar linksmai, 
Kaip vasara praėjus.
Tur būt, jau mūsų širdis bus 
Laimužė apkerėjus.

J. Juozaitis.

lulenį !
Pilkas, pilkas debesėlis 
Slenka lėtai padangėj, 
Gieda griaudžiai paukštužėlis, 
Kyla, leidžiasi žemyn.
Ir gamtužė kažko liūdi, 
Saulė šviečia daug mažiau, 
Šaltas vėjas visus lydi: 
„Eik! Skubėk, skubėk greičiau!“
Tiktai skautas visad linksmas, — 
Jaunas veidas, šypsos lūpos.
Ir tų lapų geltonumas 
Kažkaip veikia: geras ūpas.
Eina greitai į giružę, 
Klauso ką jam šnabžda lapai 
Ir užtraukęs jiems dainužę — 
Juos ramina, su jais šneka ,..

Svajonių Karalaitė.

.. ............................ I"..... .............................................................į

O VILNIAU!... <
• Vilniau, o Vilniau! /

A Kuomet tu sugrįši pas mus: £
Įę — Ar greit — ar ne? /
% Sugrįžk, o Vilniau, greičiau I f 
Į Lietuvio širdis išsiilgo tavęs: į 
\ Laukia laukia laukia. £
> Ar kuomet prašvis aušra? į
Į Vis akys žiūri į tą šalį, f"
j Kur išdidus Vilnius stovi...

J Gaidys. €

.......................................... . ..... ........... .

oJTllcšfanfis ąžuolas.
(Iš Rudolf Baumbach). 

O atlėkė vėtra (siutus labai 
Per tyrumas, pievas ir kalvas. 
Suriko žilvitis ir alksnis rimtai: 
„Ei, lenkitės, lenkite galvas!“ 
Ir, vėtrai įpuolus tarp medžių šakų, 
Medžius baisi baimė tuoj trenkia; 
Tik ąžuolas stovi be baimės jausmų, 
Galvos, nugaros jis nelenkia.
Giedodama žiauriąją giesmę, toliau 
Per tyrumas vėtra skubėio- 
Ant žemės tarp samanų parblokštas jau 
Tas milžinas ažuols gulėjo.
O alksnis žilvičiui kalbėjo: „Žiūrėk, 
Mes gyvi — mirtis nepakirto -.. 
Tik tas, kurs nesilenkė vėtrai nė kiek, 
Tik ąžuolas vienas nuvirto“. 
Galingasai medis prabilo i juos: 
„Gvvenimo iums neoavydžiu.
Aš mirštu, i atilsi ašai rengiuos... 
Gyvuokite, alksniai, žilvičiai.
Tesisupa vėiuj žalieji plaukai 
Virš pūnančio mano lavono! 
Žilvičiai ir alksniai jūs esat, bet štai 
Aš ąžuolas, nors ir ant šono“.

Leon. Žitkevičius.

faunos damos.
Tenai toli, toli, žaliarūbiam sodžiuj 
Paklydo pirmos gyvenimo dienos, 
Kur aukštos liepos šilko dangų skrodžia, 
Kur laukuose — rugienos.
Ištysę vieškeliai atplėšė mane nuo mo

tutės. 
Kuri tarp vartų laimino, žegnojo;
— Sudieu! — šnibždėjo jurginai ir rūtos,
— Sudieu! — nukaleno garniai baloje.
Aš noriu pats valdyt savo likimo vairą, 
Aš noriu išbandyt jaunąsias jėgas, 
Lai siaučia audros ir vėjai įvairūs, 
Lai vargo upės ežerais atbėga.
Nesudrebės bailiai mano jauna širdužė 
Ir nesuteps manęs gyvenimo dumblynas, 
Nors blogio jūros šniokšdamos atūžia 
Ir priešaky — uolotasis kalnynas ...

Jo n. Docius.

Saistant lapams
Žemėj juokias vėtra, 
Juokiasi laukuos, 
Žemę gelsvu rūbu 
Greit apvainikuos.
Gelsta medžių lapai, 
Geltonuoja jau, 
Nes ruduo pasakė: 
„Aš jau atėjau“.
Vasara jau eina 
Vis nuo mūs tolyn, 
Greitai medžio rūbai 
Suksis sūkurin.
Buvo palapinės, 
Buvom su daina, 
Buvom su jaunyste, 
Gyva, — amžina.
Glaudė gamta mumis 
Žaliame šile, 
O dabar ten tuščia, 
Tokia jau dalia.

Alt. Docius,

budelis paoėsy.
Pranvko vasara rūkuose 
Su žiedais rytmečio varsų, 
Vėjai išlaužė pakely uosius, 
Tenai paliko klaiku — baisu.
Išplėšė vėjai vasaros godas 
Ir tas gražias svajų dainas, 
Paliko siela niūri, nuobodi, 
Užmiršo rytmečio dainas.
Padangėj švilpia anticiklonai — 
Nebėra vasaros gražios, 
Kaminuos girdis rudenio tonai. 
Oi, gaila, gaila dabar man jos.

A. Ž a 1 v y t i s .
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„Kam Dievas yra sutvėręs karą?“ 
Toks klausimas buvo daug kam 
kilęs. Greičiausiai 'tam, kad kuo 
brangiausiu prityrimu parodytų žmo
nėms, kad jie 'gyvena ne taip, kaip 
turėtų gyventi.

Iš tikrųjų, atrodo, kad nežiūrint 
mūsų auklėjimo ir 2.000 krikščio
nybės metų, mes, Europos tautos, 
esam tik labai plonu civilizacijos 
sluoksniu tepadengtos ir vietoje to, 
kad iš širdies praktikuotumėm savo 
tikybą, mes tik rodom jos išvirši
nius ženklus, tikrumoje gi esam 
dar primityvių ir laukinių instinktų 
vedami.

Mes nesam geros minties ir no
rų. Tautų Sąjunga buvo įsteigta, 
kad tą pagelbėtų, ragindama į glau
desnius savitarpius santykius ir su
darydama vis stiprėjantį tarptautinį 
bendradarbiavimą, kad tuo būdu 
pasipriešintų karo grįžimui. Bet, ir 
atsižiūrint į jos puikiausias pastan
gas, tikėtis, kad Tautų Sąjungos 
veikimas galėtų pilnai pasisekti, 
galima tik ta sąlyga, kad jai padės 
nuoširdus žmonių noras turėti tai
ką. Dabartinėmis gi sąlygomis 
kiekviena tauta žiūri pirmiausia į savo 
pačios interesus ir tose nuolatinėse 
varžytynėse nori turėti viršų ir savo 
interesų persvarą; kiekviena tauta 
negali nusikratyti pavydo savo kai
mynams ir nepasitikėjimo jų ma
žiesiems veiksmams.

Šie pavydo ir nepasitikėjimo jaus
mai kaip tik ir yra karų šaltinis. 
Jei mes tikrai norime taikos, turi
me stengtis į tų blogų jausmų vie
tą pastatyti bendro gero noro ir 
pasitikėjimo jausmų viešpatavimą. 
To negalima pasiekti kitaip kaip 
auklėjant šioje nuotaikoje visų tautų 
individus

Tai ir yra mūsų skautų ir skau
čių judėjimo, judėjimo, kuris ateina 
pagelbėti mokykloms ir bažnyčioms 
jų pastangose, uždavinys įvairiuose 
kraštuose. Šiame įvairiu tautų jaunų 
žmonių judėjime su vienu idealu: 
lojališkumas Dievui ir artimui, su
siformuoja platus broliškumas, ku
ris jau skleidžia savitarpio draugiš
kumo ir prietelystės jausmus, labai 
stiprina mūsų judėjimą ypatingi 
tarptautiniai santykiai ir korespon
dencija Mūsų judėjimas yra dar 
jaunas ir palyginamai nežymus. Tu

rime tik^kokius tris milijonus*narių 
tarp skaitlingų visos žmonijos mi
lijonų. Bet, nežiūrint į ta, esam 
visgi pagalba ir tai pagalba, kuri 
greit didėja. Negalima laukti stai
gaus pasaulio pasikeitimo, bet tau
tos, kurios yra paprastai grupuoja
mos ’į rases, turėtų susijungti ir 
sudaryti tautu grupes — jungtines 
valstybes, kurios būtu surištos stip
riais draugiškumo ryšiais. Tai būtų 
didelis žingsnis pirmvn.

Pavyzdžiui, jei kiekviena tauta 
pranlatintų savo patriotiškumą ir 
sutartų su savo kaimynais, po kiek 
laiko susidarytu įvairių „jungtinių 
valstybių“, surištų tarpusaviu geru 
noru. Jau iš anksčiau turime Šiau
rės Amerikos Jungtines Valstybes, 
taip pat Latinų Amerikos Valsty
bes, Britų Imperija ir t t.. Jei vi
sos tos grupės ugdytų draugiškumą

Skaitytojų tribūna.
NEATSILIKIME IR MES!

Šiandien tarptautinės kalbos klausi
mas yra be galo aktualus. Jos reikalin
gumas yra nepaprastas. Esperanto kal
ba yra skambi, graži ir lengvai visų iš
mokstama. Esperanto yra kaipo moksli
nė ir tarptautinio susisiekimo priemonė. 
Spėjo praeiti vos keturios dešimtvs me
tų, o Esperanto k. užkariavo veik visą 
pasaulį. Esperanto kalba jau vartojama: 
Tarptautiniame Skautų judėjime, polici
joj, prekyboj, mokyklose, valstybinėse ir 
privatinėse įstaigose ir t. t. Nerasi mies
to ar miestelio kur nebūtų esperantinin
kų. Deja, Lietuvoj į šį dalyką mažiau 
kreipiama dėmesio, kažkaip abejingai 
žiūrima.

Tuo gan aktualiu klausimu, daugiau
sia, manau, reikėtų susidomėti mums 
skautams, nes visame pasaulyje eina pla
tus tarptautinis skautų judėjimas. Yra 
daugelis Esperantininku - Skautu Sąjun
gų, pav.: Anglijoj, Ispanijoj. Belgijoj, 
Norvegijoj, Brazilijoj ir k., kurios leidžia 
minėta kalba daug įvairiausių laikraščių 
bei žurnalų.

Flandrų Skauju S-ga Belgijoj ir Skau
tų - Esperantininkų Lyga (SEL) Angli
joj oficialiai priėmė Esperanto kalbą ir 

jos emblemą uniformose. Klišė vaizduo
ja tikrą Esperanto k. ženklo formatą. Jis 
yra žaliai išsiuvinėtas auksiniame fone.

ir broliškumą, rvietoi tarpusavio 
lenktyniavimo ir nepasitikėjimo bei 
įtarimo (kuo daugelis dabar pasi
žymi). mums reikėtų padaryti tik 
dar vieną žingsnį: — didesnis ryšis 
tarp visų šitų pasaulio grupių, tokį* 
ryšį vis galimesniu daro moderniš
ko susisiekimo tobulėjimas.

Tačiau svarbiausias dalykas tame 
darbe —pakeisti jausmus, panaikinti 
nepasitikėjimą ir jį pavaduoti geru 
pačiu tautu noru.

J šį tikslą mes, skautai ir skau
tės, pirmi padarėm didelį žingsnį. 
Taigi, su pasitikėjimu ir viltimi tęs
kime mūsų pastangas įvesti į žmo
nių tarpą Dievo, taikos ir gero 
noro karalystę.

Piešinėlis rodo, kurioj uniformos vietoj 
jis yra dėvimas.

Esneranto kalba vra leidžiama dau
giau kaip 1000 įvairiausių laikraščių ir 
žurnalų. Galima gauti daug įdomios ori- 
ginalinės bei verstinės literatūros. Taigi, 
neatsilikime, broliai, ir mes!

Visas informacijas teikia Liet. Esper- 
kų Sąj. Kauno skyrius. Kaunas, pašto 
dėž. 468. Ign. Balčiūnas.

PASIRUOŠKIM SKAUTIŠKAI ŽIEMA- 
VOTI.

Geras ūkininkas ratus taiso žiemą, o 
roges — vasarą. Tada jis tikras, kad 
esant reikalui pas ji visada bus viskas 
tvarkoj ir nereikės tada brangaus laiko 
gaišti. Mums Ivgiai tas pats. Jau dabar 
turim pasiruošti žiemavoti, kad vėliau 
nereikėtų skųstis: laiko nebuvo, sąlygų 
nebuvo.

Kaip mes turim pasiruošti?
Pirma mintis — pagalvokim apie 

draugovės būklą. Jeigu jį turim, sutvar
kykim taip, kad žiemą nereikėtu šalti. 
Pasirūpinkim sausomis malkomis. Suorga- 
nizuokim kelias snecialiai malkų trans
portui ar šakų rinkimui iškvlas miškan. 
Juk nusipirkti malkų vargu ar istengsim. 
O pačių rinktos ir neštos bus skalsesnės 
ir skautiškesnės. Jeigu dar būklo netu
rim, padėkim visas pastangas jį susirasti. 
O būkite tikri, kad jums tai pavvks.

Antra — žiemos čiuožyklai ir sportui 
aikštelė. Kiek vargo būna ją įrengiant 
žiemą: tai nelygi, nesilaiko vanduo, tai 
vandens arti nėra, tai nuo vėju neap- 
saugoma. To riebus, jeigu jūs dabar, kol 
dar neišąlusi žemė, aprinksit tinkamą 
čiuožyklai aikštelę, ją išlyginsite, išakė-
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© TAO ©WEMAU5..
O tai gyvenau, tai gyvenau, kad 

visą savo amželį prisiminsiu ir 
apie tai savo vaikams (jei Dievas 
duos) pasakosiu,.. Nemanykite, 
kad mane kas nors karalium pa
skyrė... Ne, bet, manau, kad ir už 
jį puikiau gyvenau... 0 kur taip? 
— paklausite. Žinoma, ne dauso
se, bet savo brangios tėvynės miš
kuose, linksmoj skautų stovykloj. 
Jei kas dar bandytų tvirtinti, kad 
tai nekultūringumu kvepia, tai tas 
tegul paskaito šias eilutes, o dar 
geriau, tepagyvena stovykloje, tai 
kaip bematant, žaibo greitumu, 
bėgs nuo savo „erezijų“...

Vadinas, mūsų draugovės jau
nieji piliečiai, kartu su jais ir aš, 
50 savaičių užkandžiavę civilizuo
to miesto dulkėmis su benzino ir 
kitokių kvepalų prieskoniais, nu
tarėm emigruotis į tą kvapnųjį 
Lietuvos mišką, kur mūsų prose
neliai meškas gaudė, šernus smau
gė ir kitokius „triukus“ dirbo, ir 
tai ne vienai, bet net dviem skli
dinom savaitėm. Nutarta — pa
daryta.

Nustebo miškas, kai pastebėjo 
po savo šakomis naujai išdygusį 
„miestą“. Mat, mes, civilizuotieji 
padarai (ką jau darysi, toks mūsų 
kraujas), nepatingėjome atsiga
benti iš miesto ir savo „namų“. 
Neišsigąskite, ne tokie jau mes 
stiprūs, kad galėtume atsinešti 
kelių aukštų statinius, bet, kad 
savo vienaukštes, drobines vilas, 
užsidėję ant pečių, atsigabenome, 
tai faktas.

Gerai sakoma, namai be baldų, 
miestas be viršininkų tai, kaip 
šuo be uodegos. Tokio palyginimo 
mūsų miestui mes bijome. Todėl 
greit išdygo mūsų mieste stalai, 
kėdės, sauliniai laikrodžiai ir ki
tokį civilizacijos priedėliai. Žo
džiu, per 12 valandų darbo įkūrėm 
„miestą“ su visais patogumais ir

site. Tada ją išlieti žiemą bus vieni juo
kai. O įsirengę puikią čiuožyklą, galėtu
mėte ne tik turėti didelį malonumą patys, 
bet įsileisdami kitus — gauti ir pelno.

Trečia — pašliūžos. Žiemos iškylos 
su pašliūžomis — maloniausia ir sveikiau
sia pramoga. Bet kai draugovėje turi pa
šliūžas tik 2 — 3 žmonės, tai apie tokias 
iškylas tegalima svajoti. Todėl reikia 
pasistengti, kad tos svajonės virstų realy
be. Jos virs, jeigu jūs jau dabar pradė
site rūpintis pavyzdžiais, medžiu ir sta
liumi. Labai pigiai galėsite įsigyti visai ge
ras pašliūžas. Jos jums puikiai patarnaus 
keletą metų. O pamatysite, kas per ma
lonumas, kaip vėju, skraidyti po kalnuo
tąsias apylinkes, didžiuosius pusnynus ir 
plačiąsias girias.

Pasisekimo! Sktn. VI. Kviklys. 

vyriausybe, ministeriais, valdinin
kais, tvarkos dabotojais ir p. Tai, 
manau, negirdėtas istorijoj įvykis, 
kurs reiktų įamžinti, kuo nors pa
žymėti, bet tai palieku spręsti 
aukštiesiems sluoksniams...

O gyvenimas mūsų naujajame 
mieste buvo lyg medus, kurį lai
žai ir vis dar nori. Sakysim, vaikš
tau po vilas ir svajoju apie „dan
giškus migdolus“, pav., staiga įsi- 
geidi saldaus pienelio. Tai ne gal
vosūkis! Eini į gretimą vienkiemį. 
Prašo palaukti, nes žada tuoj pa- 
milžt margutę. Palauki — ir štai 
tau puikūs priešpiečiai.

O jei ateina pietų laikas, nerei
kia mums jokių nuolankių malda
vimų, apetitą keliančių vaistų, 
kaip, kad namie kartais būdavo. 
Visi lyg vienas atakuojam stalus ir 
net lenktyniaudami tuštinam, mū
sų „virtuvės ministerio“, nors ir 
priskrudintą, sriubą. Gardu, kaip 
devyni medūs.

O vakare, vėl nauji prajovai... 
Prie laužo tikras „valstybinis 
teatras“. Čia ir „drama“ figūruo
ja, čia ir „tragedija“ savo dūdą 
pučia, čia ir mūsų baletas savo 
meną kuria. Žodžiu, viskas kaip 
dideliuose miestuose. Be to, kokie 
asmeniniai patogumai! Nereikia 
čia jokių litų, prosuotų kelnių, 
maniškų... Žiūrai, žmogau, ir ne
gali atsistebėti iš kur čia tiek „kū
rybinių jėgų“ atsirado. Neiškenti 
ir pats prisidedi prie „teatrinio 
kolektyvo“ (čia ir tai galima). 
Mat, ir savyje jauti kūrybinio 
elemento... Pasibaigia „spektak
lis“, čia pat, be jokių ceremonijų, 
lendi į kokią vilą ir skrendi į 
sapnų karalystę... Ne tie laikai, 
kai tekdavo iš Valstybinio teatro, 
30 klm. greitumu į valandą, bėgti 
į Šančius, kad nepavytų karo sto
vio valanda...

Rytą, sirenai „maršą“ grojant, 
šokame iš savo „lovų“ ir bėgame į 
savo miesto „vanas“ — upelį. 
Krikštolinis upelio vanduo išjudi
na sustingusį kraują. O koks ma
lonumas! Paskui beždžioniški (at
siprašau, gimnazistiški) triukai, 
dar paskiau mus paruošia dienos 
prajovams. Apie valgį, tai nekal
bu, nes mūsų pilvai visada laiku 
gauna savo duoklę ir jie niekada 
negroja „alkio simfonijų“...

Žodžiu, • gyvenau, tai gyvenau 
„mieste“, kaip tos pasakos užbur
toj karalystėj! Gaila, kad tik dvi 
savaiti...

Paul. Sirgedas.

SMALSUMAS KENKIA!

SENIAUSIAS!
Vyr. skautų štabo narys atsilanko 

vienoje provincijos skautų draugovėje. 
Draugovė yra visai dar neseniai įsteigta, 
skautų uniformoje nematyti skautiškos 
tarnybos metus pažyminčių žvaigždučių. 
Štabo atstovas, norėdamas pakalbėti su 
seniausiais organizatoriais, klausia drau
gininko:

— Kas yra seniausias skautas jūsų 
draugovėje?

— Tokio jau nėra, brolis skautininke, 
— atsako draugininkas, — jis prieš sa
vaitę išvyko į kitą miestą.

Išgelbėjo tiyvybes,
Šios vasaros pradžioje Paryžiaus Sor- 

bonos didžiojoje salėje savo metiniam 
posėdžiui buvo susirinkusi Prancūzijos 
centralė gelbėjimo draugija. Per šį po
sėdį buvo įteikti medaliai tiems, kurie 
praeitais metais su pavojumi savo gyvy
bei yra išgelbėję kitų žmonių gyvybes. 
Dekoruotųjų tarpe buvo senų jūrininkų 
bronziniais veidais ir plačia medaliais 
apkabinta krūtine, čia buvo ir 3 skautai! 
Štai kaip kalba apie juos oficialus pra
nešimas:

...,,1930 m. rugp. m. 26 d. Saint-Jean- 
le-Thomas pliaže vaikai buvo pagauti 
kylančios jūros. Panelė Jousseaume 
pasileido plaukdama jų gelbėti ir į kran
tą atnešė vieną mergaitę, kuri jau buvo 
beskęstanti.

,,Jaunas R e b e c q, padėjęs 10 m. 
berniukui išeiti iš sunkios padėties, plau
kia’toliau prie skęstančios mergaitės ir 
po 20 sunkių pastangų minučių ją ištrau
kia į krantą, pats nuo nuovargio sudri
bo be sąmonės.

,,Be to. jaunuolis, pavarde Ged, lei
džiasi dviejų kitų mergaičių gelbėti, ku
rias jam irgi pasiseka ištraukti į krantą, 
nežiūrint to, kad vaikai, jį apkabinę, 
paraližavo jo judesius. Tokiu būdu vaikų 
apkabintas jis nuplaukė 300 metrų prieš 
smarkią srovę. Viena jo atneštų į kran
tą mergaičių buvo be sąmonės.

Panelė Jousseaume yra „Scouts 
de France“ narė — vilkiukų vadovė. 
Ged ir R e b e c q yra „Scouts de 
France“ skautai“...

Geras pavyzdys!

Stovykloje gardūs pusryčiai.
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Maži geri darbeliai-dideli geri darbai.
3 veiksmų skautiškas vaidinimas.

(pagal P. Josselin ir J Delsuc).
II VEIKSMAS.

Stovykloje: prie „gaidžių“ palapinės. Laikas po pietų. Poilsio 
galas. Viename scenos kampe palapinė, kurios įėji
mas atidarytas. Palapinėje ir šalia jos skautai: vienas guli, kiti 
sėdėdami skaito bei rašo laiškus ar piešia. Arčiau Viktoras su 
knyga. Jis skaito. Prie palapinės sudžiauti maudymosi kostiu

mai. Šį veiksmą reikia vaidinti lėčiau, negu pirmąjį.
I scena.

Draugovės adjutantas, visi „gaidžiai" su skiltininku.
Kupstas (eidamas per stovyklą). Taigi, senas „gai

dy“, kaip dalykai?
Skiltininkas. Gerai, adjutante, labai gerai. Iki 

kurios valandos poilsis?
Kupstas. Et! dar turite laiko, po šio ryto dide

lės iškylos reikia ilsėtis iki keturių; juk mažieji yra 
pavargę.

Skiltininkas. O ką darysime po poilsio?
Kupstas. 4 valandą eisime maudytis (jis išeina).
Viktoras (susimąstęs). Tūkstantis aštuoni šimtai 

keturiasdešimt medalių už gyvybių gelbėjimą per de
šimt metų!

Skiltininkas. Ką tu ten skaitai?
Viktoras. Kiek anglų skautai išgelbėjo žmonių 

gyvybių. Tai bent žygiai! Taigi taip gražu ką nors iš
gelbėti; įeiti į degančius namus, iš mirties nagų iš
plėšti nekaltas aukas arba sulaikyti bėgantį be ve
žiko tik su mažu vaiku vežime arklį arba kad ir pa
siutusį šunį.. .

Algis. Arba kaimyno katiną, kuris vaikščioja 
po tavo kiemą . ..

Skiltininkas. Žinai, Viktorai, kada tu pradedi 
plepėti apie išgelbėjimus, tai tikrai didelis darbas 
tave pertraukti. Nuo to laiko, kaip atvykome į sto
vyklą, tu nesvajoji apie nieką kitą, o tik apie baisiau
sias nelaimes. Argi tavo šįrytinis maudymasis tavęs 
nepatenkino?

Kupstas (kuris vėl eina per stovyklą ir kaip tik išgirdo 
paskutinius žodžius). Koks maudymasis?

Skiltininkas. Tiesa, tu dar nežinai! Taigi, Vik
torai, papasakok tavo šio ryto nuotykį: žinai, Kups
tai, kad savo tarpe mes turime didvyrį.

Viktoras. Tu, aišku, gali juoktis iš manęs, bet 
klausimas ar mano vietoje tu padarytum kitaip. Pa
galiau, tai visai paprasta. Eidamas per prūdo pylimą, 
aš pamačiau minią, kuri susijaudinus šaukė ir skė- 
tojo rankomis.

Algis. Jei tiksliau išsireikšti, tai išeitų, kad su
jaudintą minią sudarė senelis ir maža mergaitė, ku
rie ramiai žiūrėjo į prūdo vandenį...

Kupstas. Nepertrauk, leiskx jam šnekėti.
Viktoras. Taigi, aš žiūriu į prūdą ir matau prie 

kranto krūmų vandenyje žmogų, jis yra apsirengęs 
ir rankomis kovoja su vandeniu, tik galva matyti virš 
vandens. Atrodė, jog jis skęsta... taigi aš, ilgai ne
galvodamas, šokau į vandenį nuo aukšto pylimo.

Algis. Kranto aukštis yra vienas metras, tryli
ka centimetrų ir keli milimetrai. ..

Viktoras. Aš plaukiu ...
Kupstas. Kaip? Tu moki plaukti? Nežinojau.
Viktoras (sumišęs). Ne, nemoku, bet tas nesvarbu.
Kupstas. Kodėl nesvarbu?
Viktoras. Prūde nėra gilesnių vietų, kaip 1 

metras.
Kupstas. Kaip gi tas tavo tipas sugebėjo ten 

paskęsti?

Viktoras. Ne, jis neskendo. Aš apsirikau. Jis 
tik gaudė vėžius ... jis net supyko ant manęs, nes 
aš jį aptaškiau. (Visi juokiasi. Kupstas išeina).

Skiltininkas. Bet be šio nelaimingo mėginimo, 
ar esi šiandie padaręs gerą darbą?

Viktoras. Ne, aš neturėjau progos, 
Skiltininkas. Ką tu vadini proga?
Viktoras. Aš pats nežinau ką: gaisrą, skęstantį 

žmogų, kokią nelaimę . , ,
Algis. Pavyzdžiui, žemės drebėjimas ar vulka

no išsiveržimas.
Kostas. Taigi savo gerajam darbeliui padaryti 

tu lauki, kada skęstantis žmogus, nelyginant keptas 
karvelis, pats tau lįstų į gerklę?

Viktoras. Et! Ne, aš nesakau, kad būtinai turi 
būti skęstantis ., .

Skiltininkas. Reiškia, tu tikrai neturėjai pro
gos? 0, jei aš tau priminsiu, kad tu turėjai ir ją pra
leidai.

Viktoras. Negali būti!
Skiltininkas. Šį rytą Vladas ėjo iš Palangos 

miestelio su produktais. Jis pamiršo cukraus. Jis bu
vo pavargęs. Tu tą matei ir tu dar nieko nedarei ir 
neturėjai nieko daryti, tačiau pats Vladas ėjo antrą 
kartą į miestelį cukraus.

Viktoras (protestuodamas). Bet jam tik reikėjo ma
nęs paprašyti!

Skiltininkas. Jokiu būdu, tu turėjai pats jam pa
sisiūlyti. Kitaip nebūtų geras darbas. Kostas prieš 
valandą prašė, ar neturi kas pašto ženkliuko laiškui, 
kurį jis parašė namo, tu turėjai ženkliukų, tačiau jam 
nepasiūlei...

Viktoras. Aš buvau išsiblaškęs... aš neišgirdau.
Skiltininkas. Tą kaip tik mes tau ir primetam. 

Pagaliau, tavęs niekad nėra ... tu negirdi... tu esi 
išsiblaškęs . . . visada, kada tik yra proga padaryti 
mažą nepastebimą patarnavimą savo artimui.

Jonas. Jis skaito „Didžiuosius gelbėtojus“.
Viktoras. Viskas per lengva. Bent kas gali tą 

padaryti. Aš gi norėčiau pasišvęsti, visas atsiduoti, o 
tu man siūlai kažką vaikiško.

Skiltininkas. Taip. Tu nori padaryti ką nors 
sunkaus ir nepaprasto — gerai. (Iškilmingai), ’Nori, 
kad aš tau nurodyčiau pasielgimą, kuriam reikia ge
ležinės valios ir didelių pastangų ir kurį tu galėtum 
daryti kas dieną?

Viktoras (nudžiugęs). Ak, Algirdai, kad tu tokį da
lyką man padarytum!

Skiltininkas. Gerai! Užmigęs, Viktorai, kas ry
tą kelkis 10 minučių anksčiau, negu reikia visiems ...

Viktoras. Kam tu vėl juokauji? Aš tau sakau, 
kad noriu didelių žygdarbių!

Skiltininkas (kiek pagalvojęs). Tu nenormalus ...
Viktoras. Ne, bet... (Trimitas)^
Skiltininkas. Kostai, eik pažiūrėti, kodėl tri

mituoja. Gaidžiai, poilsio galas! Pasiruoškit eiti į jū
rą. Vladai, tu atsakomingas už virtuvės ugnį, iš ten 
dar eina dūmai, (Skautai ruošiasi eiti maudytis: nuima batus, 
paima rankšluosčius ir t. t.).

II scena.
Tie patys ir Kostas.

Kostas (grįžęs prie skiltininko). Už 10 minučių bus 
maudymasis, už 5 minučių susirinkti.

Skiltininkas (ląbai balsiai). Už 3 minučių maudy
masis, susirinkti už 30 sekundžių.

Kostas. Bet ne .. - aš pasakiau...

to
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Kiekvienas gali turėti lėktuvą.
Per modelizmą ir sklandymą prie sportinio lėktuvo.

Modelizmas dar tebėra svetimas mums žodis 
ir darbas. Kas yra lėktuvo modelis? Tai yra egzistuo
jančio lėktuvo kopija sumažintame mastely. Modeliz
mas yra sportinės aviacijos šaka, taikoma mokykli
nio amžiaus jaunimui. Kokie būna lėktuvų modeliai? 
Lėktuvų modeliai būna dvejopi: skraidantieji ir ne
skraidantieji arba redukciniai. Modelizmas, kaip ir 
aviacija, užsimezgė Vakaruose. Modelizmas ten labai 
populiarus jaunimo tarpe. Bemaž visur ruošiami kas
met modelių konkursai ir parodos. Už geresnius ski
riamos net piniginės premijos, taip, pav., Italijoje per
nai visos Italijos modelistų konkurso metu už geriau
sią modelį premija siekė 6000 lirų (3000 litų). Kuo 
naudingas modelizmas? Tai yra įdomi ir pigi pramo
ga ir vienas geriausių būdų gabumų selekcijai nusta
tyti. Ne vienas šiandie garsus lakūnas ir konstruk
torius pradėjo savo karjerą nuo modelių statybos; 
pav., prof. Junkersas, kurio kūriniu lėktuvu milžinu 
mes gėrėjomės nesenai Kaune, pradėjo statyti mo
delius nuo 12 metų amžiaus. Antra vertus, jaunuoliui, 
kuris dirbs modelius, paaiškės daug skridimo paslap
čių, o kas svarbiausia, kad jis jas išaiškins pats, sa
varankiškai. Ne vienam šiandie net suaugusiam žmo
gui, pažvelgus į ankštybėse skrendantį lėktuvą, kyla 
mintis, kodėl ir kokia jėga jį palaiko ore?

Tie, kurie buvo arti lėktuvo, arba net juo vieną 
kitą kartą skrido, nesvyruodami pasakys: — lėktuve 
įstatytas motoras, kuris suka propelerį, gi pastarasis, 
smarkiai sukdamasis, įsigręžia į orą ir todėl lėktuvas 
skrenda. Tokius skridimo principų išaiškinimus ten-

Šis didžiulis „Derulufto“ lėktuvas šiomis dienomis buvo atskridęs 
į Kauną.

ka dažnai girdėti. Ar jie tikslūs, pamatysime iš toli
mesnių mano straipsnelių. Neabejoju, kad tas, kuris 
susidomės modelizmu, pastatys nors vieną redukcinį 
modelį, taip skridimo principų neaiškins. Pradėdamas 
bendradarbiauti „Skautų Aide“, manau, kad tarp 
manęs ir skaitytojų, kurie susidomės modelizmu, 
aviacija, per laikraštį bus glaudūs saitai.

Kitą kartą seks lėktuvo skridimo principų pa
aiškinimas ir lėktuvo aprašymas, po to pasiūlysiu nu
kopijuoti vieno mūsų lėktuvo modelį.

Av. Itn. Adomavičius.

Skiltininkas, Žinau, tylėk . ..
(Skautai skuba baigti ruoštis).

Viktoras, Jei nori, Algirdai, aš pasiliksiu čia, 
aš nenoriu maudytis.

Skiltininkas. Ką šį rytą maudeis, tau užtenka! 
Gerai! pasilik. Tu saugosi stovyklą. Stenkis naudin
gai praleisti laiką. Moki padaryti suoliuką?

Viktoras. Ne ...
Skiltininkas. Nu, gerai, tada skaityk.
Kostas (išeidamas). Ir pasistenk apsieiti be gelbė

jimo nuotykių. (Skautai išeina).
Viktoras (nustebęs). Kodėl Kostas tą man pasakė? 

(Už trumpos valandėlės skautai grįžta ir pasiima savo maudy
mosi kostiumus. Ateina Vladas, nešdamas gelbėjimo diržą, irklą, 
300 metrų virvės, kablį ir kirvį).

III scena.
Tie patys ir Vladas.

Jonas (pasigėrėdamas). Dieve! Vladai, kaip tu ap
siginklavai!

Vladas, Ko nori — šiandie aš einu budinčio 
gelbėtojo pareigas . ..

Jonas. Reikia pasakyti tiesą, nors vieną sykį 
budintis yra gerai parinktas.

Vladas (išdidžiai). Prašau nepajuokti. Mane pa
rinko specialiai todėl, kad esu puikus plaukėjas. Bu
vau jūrų skautų 10 draugovėje ...

Jonas. Ak, geriau nepasakok, nes galiu susirgti 
jūrų liga.,

Skiltininkas. Greičiau, į jurą, greičiau ... (grįž
damas prie Viktoro), Kad naudingai praleistum laiką, 
Viktorai, pradėk dažyti skilties inventoriaus dėžę. 
(Jis išeina).

Viktoras (pats vienas). Nudažyti iš naujo skilties 
inventoriaus dėžę ... Iš tikrųjų štai proga jiems pa

rodyti mano meniškus gabumus. (■Jis prieina prie dėžės, 
pakelia ją, iš visų pusių apžiūri.. .). Pažiūrėkim, iŠ kur 
pradėti, nes viską reikia daryti sistematingai... Iš 
apačios? (Jis atsiklaupia, du ar tris sykius praveda teptuku 
dėžės apatinėj dalyj; šiuo momentu į sceną krenta karvelis, 
kuris atrodo sužeistas... Vis dar ant kelių). Žiūrėkit — 
antis ... O, gal ir ne antis? Gal kas kitas? . . . pažiū
rėkim . . . (Šaukdamas paukštį). Put, put, put . . , Ne, čia 
karvelis, bet jis atrodo truputį be nuotaikos . . . Varg
šas paukščiukas, jis, rodos, nesveikas . . . Et, tiek to, 
ko aš žiūrėsiu į tą paukščiuką, kada-čia turiu tiek 
darbo! (Jis vėl pradeda dažyti dėžės apačią). Pasakėm: 
dažyti iš apačios, tačiau taip tupėdamas aš jaučiu, 
kad mano nugara pradėjo skaudėti. Geriau pradėsiu 
dažyti viršų (atsistoja ir porą sykių prideda teptuką prie 
dėžės viršaus), Oh, tačiau tai pasiutusiai vargina! Žmo
gus net atsisėsti negali. Reikia pradėti nuo vidurio. 
(Atneša kelmą, atsisėda ant jo prie dėžės, dažo toliau, švil
pauja, padainuoja žinomų dainelių. Paskui kiek atsitraukęs atgal). 
Nežinau, ar čia visai gražu, tačiau vis dėlto mano 
dažyme matyti gabumo. (Žiūrėdamas į karvelį). Tikriau
siai, atrodo, kad jam negerai. Vėl koks piemuo, biau- 
rybė, žaidė svaidydamas akmenukus į nekaltus paukš
telius. (Kiek pagalvojęs, pasipiktinęs savimi). Ak! Nu ar gi 
skautas taip daro!? Reikėtų pamėginti jam padėti. . . 
Et! Laukiniai karveliai nėra pratę gydytis pas gy
dytojus. Jis, tur būt, yra pripratęs pats išsisukti iš 
bėdos. (Vėl dažo dainuodamas: sunkiai dūsaudamas). Koks 
varginantis dalykas — tas dažymas! Pagaliau šiai 
dienai aš pakankamai dirbau — galiu ir pailsėti, be
skaitydamas kokį „Didžiųjų gelbėjimų" skyrių. 
(Jis skaito... paskui sustoja... ir dūsauja...). Ak! Kada 
aš turėsiu progos padaryti tikrą, didelį gerą darbą... 
ką nors išgelbėti? Iš tikrųjų tik dideli geri darbai 
yra ko nors verti... visi tave sveikina .. . pagiria ...

ii
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Sodinkime medelius.
Spalių mėnuo — geriausias laikas me

deliams sodinti. Medeliai, pasiruošę žie
mos poilsiui, daug lengviau perneša per- * 
sodinimą, negu, pav., pavasari, kada yra 
daug sunkiau nustatyti patogų momentą 
medeliams persodinti.

Prieš pradedant kalbėti apie pačią so
dinimo operaciją, reikia pasakyti keletą 
žodžių apie atitinkamą medelių parinki
mą įvairiems tikslams. Juk medelius mes 
sodiname Įvairiais sumetimais, norėdami 
papuošti kurią nors garsią vietą, turė
dami tikslą sukurti einančiam dulkėtu 
vasaros keliu keleiviui poilsio vietą šla
mančių medžių pavėsyje ir pan. Todėl, 
mes, sodindami medelius, turime atsi
žvelgti, kuriuo tikslu, dekoratyviniu ar 
grynai praktiniu, mes tą darome.

Jei, pav., mes norime papuošti seno
vės piliakalni ar kurio nors Įžymaus as
mens kapą, tai šiam tikslui reikia imti 
medį, kurs simboliškai galėtų atvaizduoti 
tos vietos, kurios papuošimui jis skiria
mas, charakterį. Tokioms vietoms ge
riausiai tinka ąžuolai arba, jų neturint, 
klevai bei uosiai. Augdami vietoje, rei
kalaujančioje dvasios sukaupimo ir rim
tumo, jie dar labiau pabrėžia tokį jų sau
gojamos vietos pobūdį.

Sodinant medelius kitais dekoraty
viniais tikslais, pav., prie gyvenamo tro
besio arba kurio kito busto, reikia imti 
medžius, savo išvaizda gerai harmonizuo
jančius su vieta, kurios papuošimui jie 
skiriami. Šiuo atveju sunku duoti kon
krečių nurodymų, nes šio klausimo spren
dimas priklauso nuo dekoratoriaus sko
nio. Čionai galima duoti vieninteli pata
rimą: vengti nerdidelio medžių rūšių mai
šymo. Negalint to išvengti, reikia bent 
stengtis naudotis medeliais, priklausan
čiais prie atmainų, kurios yra panašios 
savo išvaizda ir ūgiu. Taip, pav., galima 
maišyti klevus su liepomis, derinti ber
žus su baltaisiais gluosniais ir pan.

Tiek apie parinkimą įvairiems tiks
lams sodinamųjų medelių. Dabar perei
kime prie svarbiausio klausimo: kaip so
dinti medelius. Visą medelių sodinimo 
procesą mes galime suskirstyti į keletą 
svarbesnių momentų, būtent, sodinamiems 
medeliams duobių paruošimą, medelių 

parinkimą, medelių sodinimą ir pasodin
tųjų medelių pirmu laiku po sodinimo 
priežiūrą.

Sodindami medelius, mes, pirmiausiai, 
parenkame atitinkamą tam tikslui v i e- 
t ą ir kasame ten duobę. Daugiausiai var
tojama duobės kvadrato formos, kurių 
dydis pareina nuo sodinamojo medelio 
didumo. Jaunam, 6—8 metų, medeliui pil
nai pakanka duobės 1 mtr. 50 cm. skers
mens ir 1 mtr. gilumo. Duobės didunias 
taip pat priklauso nuo to, kokį medelį 
mes sodiname. Ąžuolas, pav., reikalauja 
daug didesnės ir erdvesnės duobės, kaip 
topolis ar eglaitė. Daugelyj atvejų išrišti 
mums šį klausimą gali padėti ta aplinky
bė, kad daugelio medelių šaknys savo 
išsisketojimu atitinka tų medelių šakoms. 
Duobėms kasti galime laikytis tokių tai
syklių: nuimant aukštutinį, derlingąjį že
mės sluoksnį, reikia dėti i vieną duobės 
pusę, kad jis negalėtų susimaišyti su ne
derlinguoju podirviu. Užpilant pasodinto
jo medžio šaknis, tas atliekama jau kita 
tvarka: iš pradžių pilamas juodžemis, ir 
jau ant jo podirvio žemė. Tą mes išnag- 
rinėsime kiek vėliau.

Rinkdami sodinimui medelius, mes 
pirmiausia turime žiūrėti, kad mūsų ima
mas medelis būtų sveikas ir gerai išau
gęs. Įsigyjant jau išimtus iš žemės mede
lius, reikia kreipti didžiausio dėmesio į 
medelio šaknis. Reikia apžiūrėti, kaip 
jos yra išaugusios, ar nėra jos perdaug 
sužeistos ar užkrėstos kuria nors liga ir 
t. t. Apskritai, reikia atsiminti, kad svei
kos šaknvs sudaro gerą garantiją, kad 
mūsų sodinamas medelis galės sėkmingai 
augti. Daugelis, sodindami medelius, daro 
klaidą, atiduodami pirmenybę medeliams 
su gerai išaugusiomis šakomis arba, kaip 
sako sodininkai, su gerai išaugusia kro
na, ir visai nežiūrėdami į medelio šak
nis. Tos klaidos mes turime vengti. Rink
dami medelius, mes turime atsiminti, ko
kioje dirvoje augs mūsų sodinamasis me
delis. Retas medis gerai auga bet kurioje 
žemėje ir tą aplinkybę mes turime turėti 
galvoje. Jei mūsų parinktoji sodinimui 
žemė yra drėgna ir podirvio vanduo sto
vi aukštai, tai reikia imti medžių rūšis, 
lengviau pernešančias vandens pertek
lių, pav., topolius, gluosnius ar beržus. 
Smėlėtoms dirvoms geriausiai tinka pu
šis. Dauguma kitų medžių nemėgsta per- 

didelio vandens kiekio dirvoje, jiems la
biausiai tinka molėtos žemės ar juodže
mis. Tokie yra vadovaujantieji metmenys 
renkant medelius ir dirvą jų sodinimui.

Parinkus medelius ir paruošus jiems 
duobes, pradedamas pats sodinimo dar
bas, Iš pradžių ant duobės dugno užpi
lame kiek geresnės žemės ir ant jos at
sargiai statome medelį, atidžiai iš pra
džių peržiūrėję jo šaknis ir šakas. Visas 
nesveikas ir palaužtas šaknis reikia bū
tinai nupiauti. Plauname aštriu peiliu 
taip, kad piūvio paviršius būtų horizon
talus, nes, kaip pasirodė praktikoje, toks 
piovimo būdas duoda geriausių rezulta
tų. Taip pat patartina praretinti ir su
trumpinti sodinamojo medelio šakas. Ša
kos trumpinamos Vs, visos sužeistos ir 
nesveikos šakos taip pat išplaunamos.

Apžiūrėję medelio šakas ir šaknis ir 
pašalinę netinkamas, statome atsargiai 
medelį į duobę ir pradedame pilti kastu
vu žemę, paimtą iš viršutinio dirvos 
sluoksnio. Reikia stengtis, kad žemė vie
nodai užpiltų visus šaknų tarpus ir kad 
tarp šaknų nepasidarytų tuštumos. Tam 
tikslui galima kartas nuo karto, pilant 
žemę į duobę, atsargiai medelį sujudinti. 
Padengus šaknis geresniąja žeme, užpi
lama ir likusioji žemė, išimta iš duobės 
gilumos. Sulyginus žemę, ji lengvai ap- 
minama ir palaistoma. Čionai dar reikia 
pridurti, kad, sodinant medelį, jis nie
kuomet neturi būti užpiltas žeme aukš
čiau tos vietos, fili kurios jis buvo že
mėje savo pirmykščioje dirvoje. Per gi
lus medelio pasodinimas labai neigiamai 
atsiliepia į visą tolimesnį medelio augi
mą.

Jeigu, sodindami medelį, mes no
rime vėliau pririšti jį prie kuolo, tai tuo 
reikia susirūpinti jau medelį sodinant. 
Kuolas įkalamas į duobės dugną ir sy
kiu su medeliu apipilamas žemėmis. Ka
lant kuolą, medelį jau pasodinus, galima 
lengvai sužeisti pasodintojo medelio šak
nis, Rišti medelį prie kuolo reikia sku
duru, šiaudais arba virve, apvyniota kuo 
nors minkštu, kad nesužeistų jaunos me
delio žievės.

Toks yra, bendrais bruožais, medelių 
sodinimas ir jų priežiūra. Darbas, kaip 
matome, nesunkus ir kiekvienam gamtos 
draugui labai naudingas,

L. Fabricijus,

pagerbia , .. šefas suteikia medalį... gaila, kad šta
bas dar neturi pagamintų medalių . , .

Jono balsas. Štai tuoj ir kava bus ,..
(Įeina Jonas).

IV scena.
Tie patys ir Jonas.

Viktoras. Tu jau atėjai?
Jonas. Taip, kiti irgi.,.
Viktoras. Ar vanduo buvo geras?
Jonas. Taip, tau reikėjo ateiti. Man vanduo 

pasirodė karštas, gi Kostui ledinis... kaip paprastai... 
(Kiti ateina). y s c e n a ,

Tie patys, skiltininkas ir skautai.
Kostas. Žiūrėkit — karvelis?
Viktoras. Taip, jis jau seniai čia daužosi, jis 

atrodo truputi, kaip ir nesveikas.
Kostas. Kaip, sužeistas karvelis krenta už dvie

jų metrų nuo tavęs ir tu negali juo pasirūpinti? Tai...
Viktoras (sumišęs). Juk aš dažiau dėžę. Negaliu 

aš vienu laiku dirbti šimtą darbų!
Skiltininkas. Bet kiek jau laiko jis yra čia?
Viktoras. Tik vos pusvalandį.
Škiltininkas. Visą pusvalandį!... ak, iš tikrųjų, 

kaip tau ne gėda, eik pasislėpk!

Kostas. Žiūrėk, Algirdai, jis yra šlapias ... ak, 
tai pašto karvelis, jis turi laišką . .. štai...

Skiltininkas. Parodyk greit... (žiūrėdamas laišką). 
Tai vokiškai. .. Tuoj išversiu, gerai, kad moku šią 
kalbą: „Hydroplanas B. A. B. 37 iš Stogholmo, 15 v. 
17. Esam avarijoje 10 kilometrų jūroje tarp Memelio, 
reiškia, tarp Klaipėdos ir Palangos. Viena pludis 
kiaura. Pavojus paskęsti, jei prieš 2 vai. nesusilauk
sime pagalbos. Skubiai praneškit įvykį artimiausiam 
aerodromui ir gelbėjimo punktui. Pasirašė .leitenan
tas V. Vežė".

Dvi valandos! Kokia gi dabar valanda?
Kostas. 16 v. 30 m.
Skiltininkas. Laiškelis gi parašytas 15 v. 17 m.! 

Greičiau, Kostai, paimk dviratį, važiuok, nuvešk šį 
laiškelį į Palangos aerodromą, tik greičiau, laiko taip 
maža! Vladai, bėk į pasienio policijos punktą, o tu, 
Algi, mėgink paskambinti į aerodromą iš dvaro rūmų, 
jei sutiksi draugininką arba Kupstą, pasakyk, kad 
noriu su jais pakalbėti.

Viktoras. Pusvalandis prarastas, ir tai mano 
kaltė! Tačiau, kas galėtų pagalvoti?

Uždanga.
(B. d.).
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Kas reikia dirbti?
(Tęsinys iš 19 nr.).

Albumas. V.-p. draugovės gali turėti 
albumus. Į d-vių albumus gali būti ren
kamos fotografijos, vaizduojančios įvai
rius d-vės gyvenimo įvykius, įklijuojamos 
laikraščių iškarpos, [piešiami arba įvai
riaspalvio popierio karpytais paveikslė
liais išklijuojami įdomesni d-vės sueigos 
momentai ar atskiri asmenys. Visa tai 
rūpestingai tvarko vienas ar pora vilkiu
kų bei paukštyčių, visai d-vei aktingai 
padedant.

Albumo tvarkymas vaikus labai inte
resuoja, Ilgesniam laikui prabėgus, jie tu
rės puikios progos taip pat pajusti, kiek 
žavingų prisiminimų juose sužadins sklai
domi albumo lapai, kiek daug pasakys 
apie jų tų dienų darbus ir rūpesčius!

Labai girtina ir gražu, jei albumą vil
kiukai ir paukštytės pasidarys patys. Ge
riausias formatas gal bus 30X20 cm. dy
džio, nes viena, jeigu jis bus dar apy
storis, ilgesniam laikui užteks, ir antra — 
galima įdėti didesnės fotografijos ar įkli
juoti didesni vaizdai. Bet, suprantama, 
geriau bile koks, nekaip nė koks.'

Pirmame albumo puslapyje reiktų įra
šyti savo d-vės vardą ir albumo pradėji
mo datą. Tuo tikslu galim pasirinkti ne 
pripuolamą, bet kokį norim reikšminges
nį laiką, pav.: mokslo metų ar Naujų 
Metų pradžioje, Šv. Jurgio, Šv. Kazimie
ro, Motinos Dienos ar d-vės metinės 
švenčių proga. Bet gi labai patartina 
kiekvieniems metams turėti po albumą: 
metų pradžioje pradėti, pabaigoje — 
baigti. Tokiu būdu kiekvieni metai tu
rėtų savo užbaigtus rinkinius. Į tai atsi
žvelgiant, reiktų apytikriai nustatyti ir 
gaminamo albumo puslapių skaičių.

Be nurodyto kolektyvio albumo, vie
nas kitas vilkiukas ar viena kita paukš
tytė užsigeis turėti ir tvarkyti savo asme
nišką albumą. Tai yra labai dažnas reiš
kinys, Labai malonu. Patarti, duoti nu
rodymų ir šiems. Juo didesnis skaičius 
šį darbą pamėgs, tuo geriau.

Asmeniškus vilkiukų ir paukštyčių al
bumus galima skirti į namų ir mokyklos 
gyvenimo albumus. Pav., kas nenori mo
kyklos ir namų įvykių vaizdus sumaišyti 
vienoje vietoje, gali turėti du albumus: 
viename rinks atvaizdus, įpieš ir įklijuos 
vaizdus, surištus su mokyklos gyvenimo 
įvykiais, k. t., vakarėliais, sporto, pava
sario, paukštelių ir k. šventėmis, klasės 
užsiėmimais, d-vių sueigomis ir k.; antra
me žymės savo namų gyvenimo įvykius, 
k. t., tėvelius, brolius, seseris, jų darbus, 
savo tarnautojus, gyvulius, paukščius, jų 
papročius, kaimynus ir k. Namų gyveni
mo albume gali labai puikiai atsispindėti 
įvairių metų laikų darbai, įvairios šven
tės, svarbūs šeimos įvykiai ir t. t.

Suprantama, albumo tvarkymas ne
turi užimti visą vilk, ar paukštytės laiką 
ir tuo būdu neturi visiškai atitraukti nuo 
mokyklos ar d-vės darbų. Čia daugiau 
nuliekamos valandėlės darbas.

Dar galima ir kitaip tvarkytis. Galima 
iš anksto ir neturėti susiūto albumo. Vis
ką galima įklijuoti ir įpiešti atskiruose 
vienodo dydžio ir formato lapuose. Tik 
paskui, metams pasibaigus, tuos lapus su
siūti ir padaryti užbaigtą albumo knygą.

Kokį vartoti popierį, kokį nustatyti 
formatą, kokius klijus, pieštukus ir k., 
turi patarti draugininkas.

Po fotografijomis, iškarpomis, iškli
juotais ir (pieštais vaizdeliais reikalingi 
parašai, paaiškiną, kas vaizduojama ir 

kuriuo metu vaizduojamas įvykis yra at
sitikęs.

Taupomoji kasa. Vaikai labai mėgsta 
išleisti pinigus įvairiems nereikalingiau- 
siems niekniekiams: blizgučiams, paveik
slėliam, veidrodėliams, saldainiams, mies- 
čionys stengiasi į kiną nueiti ir t. t. Vai
kai nesupranta tikrosios pinigo vertės ir 
todėl jie nemoka taupyti. Tik retų ku- 
rių-ne-kurių šeimų vaikai, prisižiūrėda
mi savo tėvų taupumu ir pavyzdingumu, 
yra taupesni ir gautus iš tėvų pinigus iš
leidžia tik reikalingiems daiktams pirkti. 
Vilk, ir paukšt, be kitų mokinio išlaidų 
dar turi ir kaip skautai visokių reikalų, 
kuriems reikalingi pinigai. Tiems skau
tiškiems reikalams pirmų pirmiausia ir 
reikia pradėti taupyti. Taupymui orga
nizuoti reikalinga įsteigti taupomąją ka
są. Išsiaiškinus taupomosios kasos reikš
mę ir susirašius jos įstatus, paskirti tau
pomosios kasos reikalų vedėją, kuris ves
tų ir tvarkytų narių sutaupų knygą. Tam 
tikslui reikalinga turėti pinigams laikyti 
kasą ir sutaupoms registruoti knygą. Su
taupų registracijos knygoje kiekvienam 
vilkiukui ir paukštytei paskirti po kokius 
5 puslapius vietos. Ten daryti maždaug 
tokius atsižymėjimus:

Milkevičiaus Albino sąskaitaDEBIT

Data
Suma

D a t a
Suma

Lt. et. Lt. et.

1932 m. sausio m. 14 d. ... — 10 1932 m. vasario m. 14 d. . . . 1 —
1932 m. sausio m. 23 d. ... — 15
1932 m. sausio m. 27 d. ... — ■ 5
1932 m. vasario m. 10 d. t . . 2 25

Vienoje puslapio pusėje įrašomi indė
liai, kitoje puslapio pusėje t— išimamos 
sumos. Be abejonės, įdedamos sumos yra 
labai mažos, tik viena kita reta sumelė 
reikšis litais, gautais už parduotus rank
darbius ar kitus atliktus darbus. Taigi, 
čia įrašytini ir uždirbti pinigai. Priimant 
pinigus, kasos reikalų vedėjas išduoda 
kvitelius, o iš pinigus išimančiųjų paima 
kvitelius, kuriuos sega į atskirą bylelę. 
Šio tipo taupomoji kasa yra bankelio pa
vidalo ir ne labai patogi, ypač, kad vai
kai dažnai mėgsta savo indėlius išimti. 
Geriau taupyti be išėmimo teisės iš anks
to nustatytą laiką aiškiai užsibrėžtam 
tikslui. Pavyzdžiui: nuo mokslo metų 
pradžios iki Motinos Dienos visi naujo
kai taupo uniformai, o senesnieji, kurie 
uniformas jau turi, iki birželio m. 10 d. 
taupo kelionei į tunto skautų pavasario 
šventę ir p. Tat, iki nustatyto laiko nė 
dalis sutaupų sumos iš kasos negali būti 
išimta. Šiuo atveju kasos vedėjui pato
giau ir pati kasa pasiekia savo tikslo. Il
gesnį laiką renkami pinigai, žinant, kad 
iki tam tikro laiko jie nebus išimti, ga
lima leisti į apyvartą pelnui gauti. Jeigu 
mokykloje yra koperatyvėlis, galima jam 
paskolinti, o jeigu nėra — steigti ir su
rinktiems pinigams leisti veikti. Svarbu, 
kad vaikai suprastų, kodėl ir kaip sutau
pytoji suma apyvartoje auga. Šitokiu bū
du taupomoji kasa ir „kapitalo palūka
nos" labai paskatins vaikus taupyti ir už
dirbti pinigus. To intereso skatinamas 
dažnas tikrai ims gaminti pardavimui 
krepšiukus, pintinėles, ims megzti koji
nes, pirštines ir kitokius daiktus.

B.-Powellis, savo vilkiukams aiškin
damas taupumo reikšmę, štai ką pasako
ja; „Vienas žmogus, vardu Astoras, dar 
vaiku būdamas, išmoko dirbti švilpynes 
ir birbynes, kurias pardavinėdavo kitiems 
vaikams už menkus centus. Gautus cen
tus jis dėdavo į banką. Po kiek metų 
centai banke virto litais. Užaugęs jis ta
po vienas turtingiausių žmonių pasauly".

„Žiemių pėdose“ V. J. Longas pasa
koja, kad rudenį ir tikrieji vilkiukai su- 
medžioja daugiau mėsos, ne kaip gali su
ėsti, ir pasideda žiemai. Ir jie taupo. Jie 
žino, kad ateis žiema, visą žemės pavir
šių užklos sniegas, upės užsidengs ledu 
ir kad tada labai sunku bus susimedžioti 
maisto.

Tą patį turi daryti ir mūsų mažieji vil
kiukai ir paukštytės. Turi pasirengti atei
čiai, „juodesnei dienai“.

Be nurodytos bendros taupomosios 
kasos, kiekvienas vilkiukas ir kiekviena 
paukštytė gali turėti savo asmenišką 
taupomąją kasą: dėžutę, į kurią nuolatos 
bertų atliekamus centus. Bet šis taupy
mas nėra tiek patogus, kiek pirmasis. 
Visų pirmiausia, taupytojas, neatidaręs 
kasos, nežino, kiek sutaupyta, antra — 
kada norėdamas galėdamas atidaryti, 
dažnai susigundys pinigus išimti ir išleis
ti ir trečia — neaugs procentai. Geresnė 
yra kolektyvinė taupomoji kasa.

Mazgai. Vilkiukų ir paukštyčių II laip
snio programos 9 § sako: „Mokėti rišti 
šiuos mazgus: gerąjį, piemenų, slankioja- 
mą ir pagalbos kilpą". (Žiūr. Lietuvos 
Skautų Brolijos Statuto 46 pusi.). Kam gi 

KREDIT

vilkiukams ir paukštytėms reikalinga mo
kytis mazgus rišti?

Tiek vilk.-p., tiek skautų to darbo 
programose mazgų mokymasis turi ir 
praktinį ir pedagoginį pagrindus. Mazgų 
mokymasis ne tik miklina pirštus, bet 
taip pat lavina orientaciją jų pritaikymo 
atžvilgiu, geras pritaikymas gražiai ates
tuoja plačius skauto sugebėjimus visur 
viską gerai padaryti, o geros intencijos, 
pav., jei pirmos pagalbos atveju pritai
komas mazgas, parodo ir mazgų moky
mosi auklėjamąją reikšmę.

Pirmas paprasčiausias yra gerasis maz
gas. Jis vartojamas surišti dviem vieno
do storumo virvagaliam. Gerasis mazgas 
dažnai sumaišomas su vadinamu „šunmaz- 
giu" arba dar kitaip „bobmazgiu“. Tarp 
jų yra skirtumas tas, kad gerasis maz
gas, tempiant surištą virvę, užsiveržia ir 
tvirtai laiko, o „šunmazgis“ išslysta ir 
atsiriša. Suveržtą gerąjį mazgą, nors ir 
sudrėkusį, subrinkusį, lengvai galima at
rišti, o užveržtą „šunmazgį" atrišti labai 
sunku arba beveik negalima. Kaip rišti 
tikrasis arba gerasis mazgas, galima ma
tyti paveikslėly nr. 2 1932 metų skautų 
kalendoriaus „Budėk!" 242 pusi.

Antras piemenų mazgas. Patsai var
das rodo, kad jį vartoja piemenys. Tuo 
mazgu yra užneriamas botagas ant bot
kočio. Juo botagu smarkiau šmirkštin- 
sim, tuo botagas daugiau tempsis ir verš 
kilpą. Užsiveržusi kilpa tvirtai laikysis 
ant botkočio. Tąja kilpa panašiai galima 
pasinaudoti norint gulintį rąstą ilgos vir
vės pagalba prisirišus nuvilkti į kitą vie
tą. Daroma taip: paimamas virvės vidu
rys, sumetama piemenų kilpa, užmauna
ma lyg botagas ant rąsto galo ir už vir
vės galų traukiama. Traukiama virvė už
siveržia ir gerai laikosi. Norint, kad rąs
tas gerai riedėtų, po juo dėstomi paga
lėliai. Piemenų mazgą pritaikyti galima 
ir kitais, atsitikimais, dargi ir labai kom
binuotai rišant. Kaip rišamas paprastas 
piemenų mazgas, žiūrėk ten pat 14a ir 
14b paveikslėlius. (B. d.). K. P. 0XC
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Chamarande stovyklos — kursų nameliai — raštinė ir biblio 
teka. Tai pačių prancūzų skautų vyčių darbas.

Prancuzų „Scouts de France“ vadų stovykloje.
VIII. 14 aš jau buvau prancūzų katalikų skautų „Scouts 

de France" vadų kursuose — stovykloje „Chamarande". 
(Čia reikia važiuoti apie 1 valandą iš Paryžiaus elektriniu 
traukiniu, kuris eina į Orleano pusę. Traukinių yra maždaug 
kas 2 vai. Pati stovykla nuo geležinkelio stoties yra apie 500 
žingsnių atstume). Tai pirmi anglų skautų paties Baden-Powell 
vedamų kursų pavyzdžiu organizuoti kursai užsienyje (ne 
Anglijoje),

Stovyklos vieta yra nuolatinė. Didelis vieno plataus dvaro 
arkas, duotas skautams naudotis. Kasmet toje vietoje įvyksta 

1 -Ii kursai, k. t., draugininkams, vilkiukų vadams, vilkiukų 
vidovėms. sk. vyčių vadams, tuntininkams ir kitiems aukštes
niems vadams — „komisarams". Vienu kartu čia gali stovyk
la .ti, eiti kursų mokslus, apie 100 žmonių. Iš nuolatinių sto
vyklos įtaisymų yra raštinė — knygynas, medžiagos sandėlis, 
virtuvė (mat, per draugininkų kursus kursantai tik pietus 
gaminas p itys skiltimis, kad negaišintų laiko, kitus gi valgius 
gauna jai. paruoštus; per tuntininkų kursus visi valgiai yra 
duodami L. virtuvės). Kai blogas oras, daržinės salėje esti susi
rinkimai, i jn yra koplytėlė ir prie jos kursų viršininko garsaus 
skautystės šulo kunigo S e v i n‘o kambariukas. Kursai turi ne
didelį, bet rūpestingai parinktą knygynėlį. Kursantai gyvena 
palapinėse. Tai puikios, didelės, dvigubu stogu ir lentų grindi
mis palapinės, kurių kiekvienoje patogiai gali įsitekti 10 skautų. 
Vanduo imamas iš čia pat esančio natūralaus iš žemės mušan
čio šaltinio. Praustis yra siauras, ilgas žemėje iškastas cemen
tinis baseinas su tekančiu vandeniu. Pastogėje sudėta daugybė 
bliudų kursantams praustis. Nešvariam vandeniui yra kanali
zacija. Prie kiekvienos skilties (visas darbas kursuose eina skil
timis) palapinės yra savo virtuvės ir stalo įtaisymai. Prie 
bendros virtuvės yra didžiausia palapinė, joje yra bendras 
stalas, aplink kurį gali tilpti kokie 70 skautai. Inventoriaus 
sandėlyje yra tvarkingai sudėta didelė atsarga čiužinių, ant
klodžių, palapinių, brezentų, indų, žibintuvų ir t. t.

Stovykloje visada gyvena — stovyklauja keli skautai ir 
ski.utai vyčiai, kurie čia, nieko nemokėdami už pragyvenimą, 
daro gerą darbelį, — padeda stovyklos vadovybei, atlikdami 
ma'• us tvarkymo darbus, padeda virtuvėje, paruošia malkų, 
su: vaiko stovyklą, prižiūri inventoriaus sandėlį ir p. Kursų 
paskaitos — pašnekesiai geram orui esant yra lauke medžių 
pavėsyje; kursantai susėda ratu aplink instruktorių ant su
statytų storo medžio kaladžiukių.

Aišku, stovykla turi ir laužiavietę, kur vakarais įvyksta 
linksmų laužų. Tiek jums bendrų žinių apie stovyklos įrengi
mus. Visur matyti geras planas, organizavimo rimtumas ir 
-urtingumas.

Aš į Šamarandą buvau atvykęs į penktus aukštesniųjų 
■kautų vadų (tuntininkų, jų padėjėjų, štabo narių ir panaš.) 
kursus, kurie tęsėsi tris dienas. Stovyklos viršininko kunigo 
S e v i n‘o ir visų kursantų, kurių buvo tik 7, buvau labai gerai 
ir širdingai, tikrai skautiškai, priimtas. Kunigas Sevin, tėvų 
jėzuitų vienuolis, yra prancūzų katalikų skautų „Scouts de 
France" užsienių ir Vadų paruošimo dalių vedėjas ir vadų 
laikraščio „L e Che f" redaktorius. Jis yra pagrindinės pran 
cūzų knygos apie skautystę .,L e S c o u t i s m e" autorius, taip 
pat jis yra parašęs pats ir išvertęs iš anglų kalbos daug skau
tiškų knygų. Jis yra tikrai gilus skautystės žinovas. Kursų 
klausytojai daugumoje suaugesnio amžiaus: pulkininkas, inžinie
rius, valdininkas, mokytojas, studentas ir kt.

Kadangi kursų laikas tik 3 dienos, dienos programa yra 
gerokai pripildyta. Keltis reikia 6 v. 30 m., gulti 22 v. Tik po

piet turime valandą laisvo laiko. Kursų programa man labai 
įdomi. Kalbama apie tokius dalykus, kaip: tunto finansai, tunto 
raštinė, vadų paruošimo ir pasirinkimo klausimas, vadų atsa- 
komingumas, kas reikia kiekvienam tuntininkui žinoti apie 
vilkiukus, sk. vyčius, jūrų skautus, skautes, ligonius skautus, 
paskirus skautus; skautystės įvairių šakų savitarpiniai santykiai, 
tuntininko darbo sunkumai ir kaip juos pašalinti, santykiai su 
kitomis skautų organizacijomis, santykiai su ne skautų orga
nizacijomis, tarptautiniai skautų santykiai, tuntininkų daromos 
klaidos, tuntininkų darbo ydos ir panašiai. Pastebėtina tai, kad 
tuntininkai į kursus atvyksta mokytis, bet ne diskutuoti. Visus 
pašnekesius jie rūpestingai užrašo, tas čia būtina! Viršininkui 
duodami klausimai, prašoma patarimo, bet į tuščias diskusijas 
nesileidžiama.

Man pačiam klausytis kun. Sevin'o pašnekėsiu buvo ne
paprastai įdomu. Dabar aš gerai supratau prancūzų sk. organi
zacijos sutvarkymą bei administravimą, taip pat ir jų sunku
mus. Labai įdomu lyginti su mūsų sąjungos sutvarkymu. Yra 
dalykų pasimokytinų. Kadangi, kaip sakiau, pašnekėsiu temos 
yra perdaug specialios — administraciniai organizacinis, tai 
„Sk. Aido puslapiuose apie juos nėra kaip kalbėti, tai ne
būtų visiems įdomu. Pažymėsiu jums tik keletą bendro įdomu
mo smulkmenų.

Šią vasarą „Scouts de France" organizacijoje buvo su-
ruošta 65 stovyklos vadams ruošti įvairiuose provincijos tun
tuose (be Šamarandos kursų). Apskritai, į vadų paruošimą, į 
pastangas pritraukti naujų gerų žmonių šioms pareigoms krei
piama daug dėmesio. Organizacijoje dabar praktikuojama ne 
draugovių, bet „g r u p i ų" sistema: į „grupę" įeina skautų 
draugovė, skautų vyčių būrelis ir vilkiukų gauja. Priešakyje 
stovi „grupės vadas“. Vilkiukams dažniausiai vadovauja ne 
vyrai, bet moterys. Sakoma, kad jos daug geriau supranta vai
kus. Tačiau vilkiukų vadovės nėra skaučių organizacijos na
riais. Taip pat skautų draugovėje gali būti jūrų skautų. Skau
tuose vyčiuose daug dėmesio kreipiama į tarnavimą artimui, 
ypač skautams ir vilkiukams (pavyzdžiui, sk. vyčiams pataria
ma stovyklauti šalia vilkiukų stovyklos, kurios leidžiamos tik 
3—4 dienas ir su sąlyga turėti netoli tokią daržinę ar namus, 
kada yra blogas oras, apsistoti, — ir virti vilkiukams pietus, 
įrengti jų stovyklą ir panaš.). Skautų vienetų vadams, ir 
bendrai skautų vadams, einantiems pareigas, nepatariama 
stoti nariu dar į kokį sk. vyčių būrelį. Skautų vadui jo vado
vavimo pareigos duoda daugiau negu gali duoti sk. vyčių 
būrelis; be to, priklausyti kelioms vietoms nėra patogu.

Skautės Prancūzijoje veikia atskirai nuo skautų, bet, 
aišku, yra tam tikro bendradarbiavimo (pav., per skautų šven
tes skautės kartais tvarko bufetą. Pelną, aišku, jos atiduoda 
skautams, juk jos daro tik gerą darbelį, ir panašiai). Skautų 
vadai, kurie pradeda šeimyninį gyvenimą, labai dažnai veda 
vilkiukų vadoves arba skautes. Tai vis daugiau ir daugiau 
tampa gera skautininkų tradicija.

Dar paminėsiu vakaro laužus. Nors ir buvome tik 7 ir tai 
suaugesnio amžiaus žmonės, bet vis dėlto vakarais padegdavo
me laužus. Kadangi dauguma buvo nejauni ir kiek per rimti, 
tai laužai dideliu gyvumu nepasižymėdavo. Paskutinį vakarą 
trys jaunesnieji kursantai gerai pajuokino. Jie pastatė vaidi
nimą, kaip svetimtautis (reiškia, aš) atvyksta pas prancūzus 
skautus linksmai praleisti laiko ir pamatyti kas tai yra 
„prancūziškas linksmumas", apie kurį taip daug jis buvo skai
tęs. Atvažiavęs į Šamarandą, jis randa tik labai nelinksmas 
minas ir paskui rašo į savo tėvynę, kad „prancūziškas links
mumas" pasireiškia knarkimu iš nuobodumo snaudžiant. Visi 
daug juokėsi.

Išvažiuodamas iš Šamarandos aš labai gailėjaus, kad man 
ten teko būti tik tris dienas. Be abejo, reikėtų čia dar kada 
nors grįžti.

Sktn. B. M a n t v i 1 a.
(Dar bus apie stovyklavimą Cappy su „Ecl. de France“ 

ir su „Ecl. Unionistes de Fr.“).

P. Martino kelionės.
Tarptautinio skautų biuro direktorius p. Hubert 

Martin per šios vasaros atostogas aplankė Norvegijos 
tautinę stovyklą, iš kurios nuvyko į Vengriją apžiūrėti ir 
patikrinti Vengrijos skautų pasiruošimus 1933 m. tarptautinei 
Jamboree. Po to p. Martin aplankė Rumunijos skautų 
stovyklą Sibiu mieste ir jūrų skautų stovyklą Lenkijoje.
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(Tęsinys).
Šoko tėvas, dukra greit padėjo puo

duką, išskubėjo į sodą.
— Rymantą arklys numetė! — skubiai 

kalba bėgdamas pasitikti šeimininko.
Stepas su Algiu seka paskui sku

bančius, abu pasiėmė kuprines.
Už sodo į kviečių ir rugių lauką vin

giuojąs! kelias, prie sodo kampo staiga 
pasisukdamas, ties pasisukimu guli bent 
9 — 10 metų berniukas, geltoni plaukai 
žemėti, veido oda nubrukta, iš nosies 
kraujas sunkiasi.

— Vaikeli, tu mano! — puola tėvas, 
paėmė ant kelių. — Bėk motiną pašauk. 
Greit, — įsako dukterei, pats glosto vai
ko galvą:

— Rymantai, Rymantėli. Vaikeli! 
Užsigavai? Sakyk!

Vaiko galva nusviro ant peties, sun
kiai stengiasi praverti žandus, graibstosi 
už krūtinės.

Atbėgo motina, kvapo neatgaudama 
paėmė iš tėvo, ant rankų kilnoja, bučiuo
ja, klausinėja.

Jiedu, Algis su Stepu, žiūri, stebisi- 
kodėl jie žaizdos nesistengia aprišti, ne
gaivina.

— Gal mes padėti galėtum, — siūlosi 
Stepas, padėdamas kuprinę ant žolės.

— Tėvai, atnešk vandens! Vaikeli, 
tai tu nuo arklio?.. — motina glamonėja, 
su skarele šluosto iš antakio tekantį 
kraują.

— Reikia aprišti, mes turim raiščių, 
— bailiai pataria Algis.

Vaikas pavertė akis, sunkiai pravė
rė lūpas: „Vandens“, žiūrėdamas į mo
tiną prašo.

Stepas nubėgo prie šulinio pirm tėvo, 
kibirą vandens atnešęs suvilgė kaktą, 
savo skardiniu puoduku pagirdė, motinai 
laikant ant kelių aprišo nuplovęs 
žaizdas.

Po valandėlės vaikas atsisėdo ant 
motinos kelių, apsidairė.

— Iš kur motin... iš kur šitie jauni 
kareiviai?... — žiūrėdamas į abu klau
sia,

— Keliauja, vaikeli, juos skautais 
vadina.

Bernas atvedė sugautą arklį, nuo ku
rio nukrito Rymantas. Ramiai stovi ark
lys žiūrėdamas į Rymantą, nupešė vašią 
pakelės žolę.

— Motin, pasakyk, tegu jie ant to
kio biauraus arklio nejoja, — nešamas į 
namus kalba Rymantas. — Jis durnas, 
visai durnas tas arklys; aš tik du kar
tu sukirtau su pančiu — ir pasileido. 
Jūs nejokit, — patardamas prašo Ry
mantas.

Po poros valandų atvežė iš miestelio 
daktarą, kai Stepas su Algiu pailsėję 
rengėsi keliauti toliau.

Daktaras apžiūrėjęs Rymantą, nuste
bęs klausė kas taip aprišę žaizdas?

— Šitie du, vadinami skautai, — rodo 
tėvas į stovinčius po liepomis.

Daktaras pasišaukęs klausia pavar- 
jžių:

— Kaip tu vadinies?
— Skautas.
— O, tu, geltonplauki?
— Skautas.
— Bet tai ne pavardė ir ne vardas.
— Viskas kartu, — atsako Algis,
— Jūs padarėt didelį darbą: jei iki 

mano atvažiavimo būtų kraujo nesulai

kę, jis vargu ar išgytų, jūs gyvybę iŠ- 
gelbėjot.

— Tai visų pareiga, — Stepas pake
lia ranką prie skrybėlės, atsiprašo ilgiau 
negalį būti, iki vakaro turį būti Trakiš
kiuos, o saulė jau žymiai į vakarus pa
krypusi.

Tėvas žvilgterėjęs į motiną, greit iš
ima 10 litų, siūlo abiems pasidalyti.

— Ne, ne tėvai, pinigai turi savo vie
tą, bet, deja, ne pas mus. Sudie. Ryman- 
te, sugyk, — abu atsisveikino. Per ber
niuko veidą nubėgo dvi ašaros, pataisė 
galvą ant pagalvio, tarsi norėdamas 
akimis lydėti išeinančius.

— Jule, juos palydėk iki vieškelio, — 
Rymantas prašo seserį.

Prie kryžkelės Julė parodė kelią, 
nupasakojo:

„Eisit, eisit tiesiai, paskiau pasuksit 
po dešinės. Toliau bus didelis miškas, į 
tą mišką įėję eisit iki Velniabalės vienu 
keliuku, paskiau po kairės, tai vėl po 
dešinės, o už miško bus laukai, paskiau 
tokie krūmokšniai, ežeras ir Trakiškiai. 
Na, bet pasiklausit praeivių. Labai dė
kinga už broliuką, jei kada grįšit, malo
nėkit užsukti. — Abiems paspaudė ran
kas maloni Julė, priėjusi sodą dar atsi
gręžė, skarelę iškėlė.

— Suvėlavom, — Stepas skubinasi.
— Jau šešta baigiasi, o mums dar 

dvidešimts su viršum.
— Skubėsim.
Vieškelis pasisukę į rytus, palikda

mas, siaurą, svėrėmis ir romunėmis ap
augusį kelią, vedantį į lapuotą mišką.

Saulė arti medžių viršūnių, atvėso 
oras, tačiau beskubint prakaitas belgo 
čiurlėmis.

— Mes maudomės.
— Taigi, Stepai, prakaite.
Ir skubina abu, juk vakare, saulei 

leidžiantis turi praeiti mišką, o sutemus 
būti Trakiškiuose. Taip įsako kelionės 
nustatyta tvarka.

Po keliolikos minutų skubėjimo, prieš 
juos išsitiesė ežeras, apsuptas beržyno, 
melsvas, kaip šienapiūčių dienų dangus, 
iš pakraščių nendrėmis apjuostas. Toli, 
į rytus savo smailiu galu prasimušęs 
pro mišką, atsiduria lauke, kur matosi 
gyvulių banda.

Kelias priėjęs ežerą pakrante vin
giuojąs!, apsukdamas ežerą veda toliau, 
į eglių ir pušų mišką.

Ant ežero krantų, lyg nuvargę, glež
nas šakas nusvarinę beržai, krinta še
šėliais į ežero gelmę, kuri atrodo giles
nė už melsvą dangaus aukštumą.

Abu sustojo ant kranto, Stepas ant 
kelmo padėjo kuprinę.

— Gražu, Algi.
— Gražu.
— Taigi, Algi, gražu, — Stepas ir 

kalbėti nemoka, kur akis sustabdyti, 
kuo pirmiau gėrėtis: ar saulės laidos 
grazna, nutiškusią ežero paviršiuje, ar 
ežero pakrantėmis, ar poilsiu sustingu
siais beržais.

Volungė šūktelėjo, atsiliepė tilvikas, 
juos paniekino varnos kranktelėjimas. 
Antros pusės ežero nendrynuose sukry
pę antis, plonai cypsena vištelės.

Nepajuto abu besėdį ant kelmų.
— Aš jau atvėsau.
— Žinai ką, Stepai, imam ir išsimau

dom, toks šiltas vakaras. Juk mes jau 
ataušom.

— Kažin, einam, gal smiltingą seklu
mą rasim.

Už keliolikos žingsnių rado geltono 
smėlio seklumą, vanduo šviesiai gintari
nis, viliote vilioja.

— Kažin čia krokodilų ar nėra? — 
Algis šypsosi išsinėręs iš vandens.

— Ką gali žinoti, gal lenkai užveisė, 
juk čia demarklinija visai arti.

Išlipę iš vandens, nusišluostę, sakalų 
gimnastikos keletą judesių padarė.

— Aš kaip naujas.
— Man skrist noris — Stepas nušvi

tusiu veidu užsideda kuprinę, abu susi
tvarko.

— Spausim. — Stepas dideliais žings
niais žeria. — Matai, saulė tik vidurį 
ežero užkliudo, arti laidos.

Įėjo į pušyną, sausu, gaivinančiu 
kvapu dvelkiantį, Algis pasiūlė vakarie
nę pavalgyti. Atsisėdo.

Algis pirmiausia išima papločius, dai
liai pakloja palapinės kampą, ant jo 
skepetaitę.

— Tai Aldutės darbas, — Stepas go
džiai suvalgo vieną paplotį, kitus su
skaito. — Ar jau visi?

— Ne, dar penkiolika yra krepšyje,
— Algis gerai žino kiek ir kokia tai 
brangenybė.

— Aš manau, mes turim suskaityti 
po kiek paplotėlių dienai gali užtekti 
visai kelionei.

Algis suskaito:
— Mes keliausim devynias dienas, o 

paplotėlių septyniolika, be tų, žinoma, 
kuriuos jau suvalgėm.

— Tai po vieną kasdieną, o paskuti
nę dieną vienas pusiau. Supranti, — 
Stepas direktoriškai paskirsto.

Algis galvos linktelėjimu sutinka. Iš 
eglės krinta konkorėžis, tiesiai į Algio 
kaktą. Pakelia galvą, dairosi:

— Kur tu žiūri, matai kur kūmutė, — 
Stepas pamatė ant trečios šakos tupin
čią voverę, akis išplėtusią į juos. Šmurk- 
telėjo uodegą, pašoko ant kitos šakos, 
papurtė galvą, kraipo galvutę, dairosi, 
stebisi iš kur šitie ėdrūs svečiai, kažin 
kokios žemės medžiotojai sėdi po me
džiais, paplotėlius skaičiuoja tada, kai 
jos valstybė ribų nežino, o konkorėžiai 
iš praėjusių metų neišgliaudyti guli 
kiekvienam žingsnyje.

— Eikš čia, nebijok, — Stepas' 
kviečia.

„Mes būsim draugingi, 
juokausim ir džiaugsimės čia“,

— Algis atsako plokštelėj girdėtos dai
nos žodžiais.

Voverė pažiūrėjo dar kartą, su pry- 
šakinėm kojom suėmė konkorėžį, vikriai 
treškina, skujos byra. Ji nori su jais va
karieniauti.

— Sudie, vovere, pasilikus nenuobo
džiauk.

— Mes čia dar susitiksim, netingėk 
saugotis pikto žmogaus, — Stepas pa
taria rankos pirštus pabučiavęs ir į vo
verę kilstelėjęs. — Palypėk į viršūnę, 
ar matosi Trakiškiai. Ei, palypėk. Ne
klausai — nereikia, šį vakarą mes ten 
būsim.

Priėjo tris kelius, kuris pasirinkti? 
(Galas kitam nr.).
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imi y r g n y k a f.
/ Petro Babicko apysaka.

»

— Dieve tu mano, koks gražus... Ir tu nori mano maišą nešti? 
Ne, ne, ne, neduosiu, neduosiu. Toks švarus ponaitis neš maišą. O dar 
aš tave bardavau . .. Dieve tu mano, ko sulaukiau . . . Man, padės 
maišą nešti. . .

Ji pravirko. Šluostėsi ašaras rausva skepetaite ir vis kartojo: „Ne, 
ne, ne, ne“. Aš visai nustojau pykti. Vargais negalais paėmiau jos sunkų 
maišą ir užsidėjęs ant pečių nugabenau į Aleksoto kalną. Tai buvo 
bulvės, kurias jai dovanojo viena pamaldi moteris. Kelionės metu Ke- 
rienė pasisakė savo liūdną istoriją. Ji Plotuos taip visiems įgrisusi 
savo „amžinais pletkais“ (anot jos), kad niekas nebepriimdavo jos net 
nakvoti. „Bet dabar aš matau, — pabaigė ji, — koks geras žmogus 
tu išėjai ir kaip aš klydau“. Ji vėl pradėjo verkti. Atsisveikindama ji 
pažadėjo visą laiką melstis už mane ir atgailauti savo nuodėmes, o 
aš pažadėjau ją lankyti.

Keistas šis pasaulis. . .
Kai sugrįžau prie tilto Vytautas su sesute manęs laukė.
Jie nieko nesakė, bet aš mačiau, kad pasielgiau gerai. Praėję 

tiltą, pasakiau jam.
— Žinojau, kad tu juokauji, bet, kaip matai, sutikau pažįstamą.
— Taip, taip, — atsakė jis, bet, matyti, visai kita galvojo.
Trečiadienis. Dar ir šiandie negaliu užmiršti vakarykščios die

nos įvykio. Pasirodo, Vytautas tyčia mane pakvietė pas save, nes mano 
garbei buvo surengta arbata. Šeimininkavo jo sesutė. Kokia graži ir 
maloni ji buvo. Man rodos, jei aš būčiau Vincas, aš tuoj paprašyčiau 
jos rankos. .. Nutarta: Vytautui padovanosiu paveikslą, o jai — savo 
eilėraštį.

Žinau, eilėraštis menkas, bet rašiau jį nuoširdžiai:
„Tu nejauti, kaip liūdna be tavęs;
Keleivis — aš, tu — kelio talismanas. 
Ir nežinau kur ilgesys nuves 
Mano mintis ir dainą mano. . .

Tu kaip vaivorykštė niūrioj mano buity, 
Tu — miela pasaka šaltoj nykioj tikrovėj. . , 
Šiandieną jaunas aš, jaučiu, kad ateity 
Įgysiu laimę tik per ilgą kovą“. . .

Ir t. t. Keista, kad aš pradėjau rašyti eilėraščius, bet dėdė 
aiškina, kad tam tikrais metais visi žmonės ima rimuoti. Džiaugiuos, kad 
giedriau pradėjau žiūrėti į gyvenimą ir supratau, kad ne mirtis mus 
skriaudžia, atimdama iš gyvenimo mums brangius žmones, bet patys 
žmonės save kankina, bijodami mirties ir ją priartindami.

Ketvirtadienis. Gana abejoti! Aš visai netikėtai pasirinkau sau 
profesiją. Pas mus buvo svečių. Kalbėjo labai įvairiomis temomis ir 
ypač apie Lietuvos ateitį. Dėdė, susierzinęs, pasakė: „Jei šiandie mes 
kenčiame, jei dar mūsų valstybė negyvena pilnu tempu, tai vien dėl to, 
kad mūsų visuomenė negerai išauklėta. Mes neturime mokytojų, kurie, 
aukodami savo sveikatą ir atiduodami save, auklėtų mūsų jaunąją kartą 
tiems žygiams, kurie jai skirti“.

— Bet mokytojų mes turime. . . — ginčyjo dėdę kažkoks žilais 
ūsais ponas, — ir gerų mokytojų...

— Turime. Taip, aš nieko nesakau. Bet kiek?,. Mokyklų turi būti 
visur, kad mokytųs ne tik vaikai, bet ir suaugę. Atsiminkit, kokį amžių 
mes gyvename. Juk kiekvieni metai pakeičia gyvenimo vaizdą. Radio, 
aeroplanai, televizija, stratosferos užkariavimas, susisiekimas lėktuvais 
Amerika — Europa ir su kitomis pasaulio dalimis ir t. t. ir t. t. Juk tai 
dar tik pradžia! 0 mes tūpčiojam vietoje, visai nesirūpindami parengti 
jaunąją kartą naujam gyvenimui. Aš norėčiau, kad Lietuva būtų laikoma 
kultūros pavyzdžiu, nes ir prieš didįjį karą analfabetų Lietuvoj buvo 
palyginti labai maža. Privalomas mokslas — puikus dalykas. Daug 
mokyklų — puikus dalykas. Bet šalia to reikia nuoširdžiai savo darbą 
mylinčių mokytojų, kurie kaip menininkai kurtų iš labai puikios lietuvių 
tautos medžiagos — tėvynei didvyrius. Juk žinote: šeimyna, mokykla, 
visuomenė žmogui — viskas. Jei aš turėčiau sūnų, tikrai sūnus būtų 
mokytojas. ,

Aš paraudau. „Dėdė mane mylėjo. Ar netaiko jis kartais man 
savo žodžių?“ Ne. Jis visai nežiūrėjo į mano pusę, susirūpinęs klausė 
kaip jam aiškino kodėl taip, o ne kitaip, šviečiama Lietuvos visuomenė.

Klausimai.
1. Šią vasarą Lietuvos skautų viena,

reprezentacinė, draugovė buvo estų 
skautų tautinėj stovykloje. Dr-vės nariai 
turėjo progos arčiau pažinti skudučių 
meną. O kai kurie jų — tai buvo br. 
Paliulio išmokyti ir jau gerai skudučiuoti. 
Ar nebūtų galima gauti skudučiams 
gaidų? J. O.

— Skudučių ir sutartinių gaidų, ku
rias specialiai ruošia br. St. Paliulis, bus 
atspausdinta ir norintieji jų galės gauti 
pirkti sk. reikm. tiekimo skyriuje,

2. Ar Skautų himnas turi muziką?
— Kol kas mes neturime savo, skautų, 

himno teksto. Taigi neturime ir jo mu
zikos,

3. Noriu surinkti „Skautų Aido“ vi
sus numerius ir juos įrišti. Ar galėčiau 
gauti visus jo nr, administracijoje? Kl.

— Turi labai gerą sumanymą. Įrištas 
,,Sk. A.“ komplektas sudaro labai įdo
mią knygą. Bet dabar surinkti visus jo 
nr. yra sunkiau, nes 1923 — 1926 m. kai 
kurių nr. ir pati administracija neturi.

4. Skaičiau „Sk. Aide“, kad į kitų 
metų tarptautinę džemboree Vengrijoje 
važiuos ir iš Lietuvos skautai. Noriu pa
klausti kokios sąlygos ir kiek kaštuotų?

Vilk.
— Kelias ten ir atgal ir pragyvenimas 

Vengrijoje kaštuos iki 500 litų. Informa
cijų gali rasti š. m, ,,Sk. A." nr, 98. Ki
tos smulkmenos bus paskelbtos ,,Sk. 
Aide“.

Aš pajutau, kad turiu ryžtis. Būti 
mokytoju — kaip tai kilnu. Nors 
truputį prisidėti prie savo tėvynės 
iškėlimo. Atiduoti save ir gyventi 
jaunutėse vaikų sielose, kurios, 
išėję į gyvenimo plačius vieškelius, 
gal ne karta dėkingai minės tą 
paprastą, bet taip reikšmingą žodį: 
,,mokytojas“. Mokytis ir mokyti 
kitus.

— Dėde, — priėjau aš prie jo. 
— Aš noriu tau kai ką pasakyti.

Jis pažiūrėjo į mane lyg nema
tydamas ir iš lengvo tarė:

— Na, ką?
— Leisk man būti mokytoju! J 
Džiaugsmas sužibo jo akyse. Jis 

greit pašoko ir suėmė manę į 
glėbį.

— Štai mano sūnūs! — sušuko 
jis ir tris kart pabučiavo.

(B. d.) ' ■

16

18



iCnygų lentynėlė.
1. Zigmantas K u z m i c k i s. Lie

tuvių literatūra. II dalis. Senoviniai raš
tai, bažnytinė literatūra ir Duonelaičio 
kūryba. Vadovėlis skiriamas aukštesnio
sioms mokykloms. „Sakalo“ b-vės leidi
nys. Kaunas, 1932 m. 182 pusi. Kaina 
4 lit.

2. Ed. Viskanta. Visuotinės lite
ratūros chrestomatija. III dalis. Klasiciz
mo amžiaus literatūra ir šviečiamojo am
žiaus literatūra. „Sakalo“ b-vės leidinys. 
Kaunas, 1932 m. 128 pusi. Kaina 3 litai.

3. Zigmantas Kuzmickis. Lie
tuvių skaitymai. Vidurinėms ir aukštes
niosioms mokykloms. I dalis. Knyga su 
iliustracijomis ir kirčiuotais tekstais. Kir
čiavo J. Žiugžda. „Sakalo" b-vės lei
dinys. Kaunas, 1932 m. 319 pusi. Kaštuoja 
6 lit.

Šį stambų ir vertingą kūrinį autorius 
skiria pirmam savo mokytojui — tėvui 
Jonui Kuzmickiui, dirbusiam švietimo 
darbą ištrėmime ir Lietuvoje 40 metų.

Pratarmėje autorius sako, kad šian
dieninė arba naujoji mokykla — kūrybi
nio darbo mokykla. Skaitymai, duodami 
mokyklose vaikams, turi žadinti kuriamą
sias mokinių galias; jie ryškiai ir 'vaiz
dingai turi kalbėti į mokinio apercepuo- 
jamąjį dvasios pasaulį.

Dauguma mokytojų nemoka, šių dienų 
metodika kaip tik reikalauja sistematin- 
gai koncentruoti skaitomąją medžiagą. 
Vienas skaitomasis dalykas turi stiprinti 
kitą ir mokinio dvasioje kristalizuoti, ce
mentuoti tam tikrą idėją. Taigi šios 
knygos pagrindinė idėja ir yra mokinio 
charakterio auklėjimas.

Čia, anot autoriaus, jam rūpėjo suža
dinti mokinyje doras lietuvis, sąmonin
gai mylįs savo kraštą ir tautą.

Tam reikalui jo skiriami straipsneliai 
yra suskirstyti tam tikra skaitytinių ciklų 
eile. Iš viso 11 skyrių.

Pirmiausia, pirmame skyrelyje kalba
ma apie tėvus ir vaikus. Čia pa
rinkta 12 straipsnių žinomų mūsų rašy
tojų. Visi tie straipsneliai neginčytinai 
kalba apie tėvų meilę vaikams ir vaikų 
meilę — gimdytojams.

II sk. minima Dievas ir T ė v y- 
n ė. Čia taip pat labai gerai sugebėta 
surinkti ir patiekti aukščiau minėta min
timi straipsneliai bei eilėraščiai. Jie do
mina ne tik mažus, bet ir suaugusius, kur, 
iš tiesų, trykšta meilė Dievui ir Tė
vynei.

III sk. surinkti straipsniai kalba apie 
darbą. Čia aiškiai įrodoma, kad dar
bas yra visokios laimės ir gėrio šaltinis.

IV sk. kalba apie ugdymą proto 
ir stiprinimą valios. Šis sky
rius naudingas skautams. Jis primena 
skautų įsakymą: „Tebūnie tavo valia, 
kaip templė tampriai įtempta“.

Kituose skyreliuose kalbama apie 
Tautos garbę, geraširdiškumą ir teisin
gumą, nuoširdumą ir kuklumą. Šie sky
reliai tinka skautams, jaunimui... Jie 
skaitančiam primena pareigą tautai, tė
vynei bei žmonėms. Taip pat taurina 
teisingumo ir geraširdiškumo jausmus.

Ypač su VII skyrium (Nuoširdumas 
ir kuklumas) linkėtina susipažinti skau
tėms ir paukštytėms.

Toliau, kituose straipsneliuose kalba
ma apie gyvulių meilę ir gailestingumo 
jausmus.

Jurų skautai bures kelia.
NAUJA KNYGA ANGLŲ JŪRŲ 

SKAUTAMS.
Anglų kalba išėjo nauja skautiška 

knyga specialiai jūrų skautams „S e a 
Scout s". Ji yra oficialinė knyga anglų 
skautų organizacijos jūrų skautų šakai, 
ją parašė Robert H. Hole, anglų 
vyriausio skautų štabo jūrų skautų sky
riaus vedėjo padėjėjas. Knyga turi 128 
psl. ir yra gausiai iliustruota. Joje yra 
praktiškų jūrų skautų veikimui ir orga
nizavimui nurodymų. Knyga įdomiai pa
rašyta, nes jos autorius ne naujokas 
plunksnos darbe. Mūsų jūrų skautams, 
ypač vadams, būtų labai pravartu arčiau 
susipažinti su šia naudinga knyga. 
„Sea Scouts“ knyga atidarytų nevienam 
akis, kas iš tikrųjų yra Baden - Powel- 
lio jūrų skautai ir leistų suprasti, kaip 
ši idėja pas mus Lietuvoje yra iškraipyta.

Knygos pirmojo skyriaus pirma dalis 
aiškina „kas yra jūrų skautai?“ „Tas 
klausimas, sakoma knygoje, turi būti iš
spręstas pirmoje eilėje. Jūrų skautai yra 
pirmiausia skautai, kurie priklauso tai pa
čiai sąjungai ir pereina tas pačias laips
nių ir specialybių programas, kaip ir visi 
kiti skautai. Jie visi yra „skautai“ ir tas 
faktas privalo būti nuolat laikomas gal
voje. Bent koks noras tarp jūrų ir „sau-

Skautai, mėgstą keliauti ar skaityti 
kelionių aprašymus — ras nemaža gra
žių aprašymų mūsų beletristų, poetų ir 
kitų rašytojų; aprašoma graži Lietuvos 
gamta, kituose — kiti kraštai ir įspūdžiai.

Paskutiniame, XI sk., surinkta įvai
rūs, įvairių rašytojų straipsniai ir eilė
raščiai, vaizduojanti bei aprašanti visus 
metų laikus.

Bendrai, šis Z. Kuzmickio kūrinys yra 
vienas geresniųjų iki šiol buvusių šios 
rūšies vadovėlių. Knyga, kaip minėjau, 
savo kai kuriais skyriais tinka skautams- 
ėms bei jų bibliotekoms. Kaip pedago
gai, taip pat ir Lietuvos jaunimas, turi 
būti labai dėkingi autoriui.

K. Majauskas.
4. J. A m b r a z e v i č i u s, J. Gri

nius ir A. Vaičiulaitis. Visuo
tinės literatūros istorija. II dalis.

Vadovėlis skiriamas aukštesniosioms 
mokykloms. Knyga iliustruota 62 pav.

Vadovėly aiškinama šie skyriai: 1)

Pašto ženkliukų 
rinkėjams.

Vyr. sk. štabo užsienių dalis ga
vo iš vieno šveicarų skauto laišką, 
kuriuo jis prašo nurodyti Lietuvos 
skautų, su kuriais jis galėtų keistis 
pašto ženkliukais; jis net yra atsiun
tęs ir du voku su pašto ženkliukais, 
kuriuos vyr. skautų štabo užsienių 
dalis galėtų prisiųsti tam, kas tikrai 
su šveicaru norėtų įeiti į nuolati- 
nesnius santykius. Šveicaras turi 
20 m. amž., jis yra studentas, ko
respondento pageidauja maždaug to 
pat amžiaus. Susirašinėja vokiškai. 
Susidomėjusius prašome kreiptis į 
vyr. sk. št. užsienių dalį.

sumos“ skautų pralenkti vieniems kitus 
ir kokios tai nesantaikos jausmas yra vi
siškai priešingi organizacijos minčiai ir 
veda į pražūtį“.

Toliau, pirmojo skyriaus trečia dalis 
kalba apie jūrų skautų organizaciją: 
„Jūrų skautų organizacija yra visiškai ta 
pati kaip ir paprastų „sausumos skautų“. 
Toje pat draugovėje gali būti „sausumos“ 
ir jūrų skautų skilčių. Kiekviena jūrų 
skautų skiltis (6 — 8 berniukai) turi kokio 
nors paukščio ar gyvulio vardą, parinktą 
iš Baden-Powellio knygos „Skautystė 
Berniukams“ („Scouting for Boys“. Var
dą patariama parinkti iš vandens paukš
čių ar gyvulių, kurių yra draugovės apy
linkėje. Kiekviena skiltis turi skiltininką 
ir paskiltininkį. Vartoti jūreiviškų ter
minų kaip „įgulą“ ar ką kitą (pav., „val
tį", „laivą“, kaip mūsų vartojama. B. M.) 
vietoje „skiltis“ neleistina, nes tai vestų 
tik į nesantaiką tarp jūrų ir sausumos 
skautų“.

Antrame knygos skyriuje yra dar kal
bama apie jūrų skautų uniformą, kuri su
sideda iš mėlynos bliūzės ar nertinės, 
skautiško kaklaryšio ir trumpų kelnaičių. 
Tiesa, yra pasakyta, kad jūroje esant 
šaltam ir blogam orui galima užsidėti ir 
ilgas kelnes, bet „jų niekad negalima 
dėvėti būnant ant žemės“.

Šie keli dalykai: pavadinimų, progra
mos ir uniformos vienodumas jūrų ir sau
sumos skautuose turi didelės reikšmės 
visos organizacijos dvasiai ir skautišku- 
mui. Tai yra labai pabrėžiama kalbamoje 
knygoje iš jos pirmų puslapių.

Sktn. B. M a n t v i 1 a.

klasicizmo amžiaus literatūra, 2) šviečia
mojo amž. 1., 3) romantizmo amž. 1., 4) 
realizmo ir natūralizmo liter, ir 5) nau
jausioji literatūra. „Sakalo" b-vės leidi
nys. Kaunas, 1932 m. 304 pusi. Kaštuoja 
6 litai. K. M.

5. Maj. A. Ružancovas. Ugnies kny
gelės, seniausias lietuviškas ugniagesybos 
vadovėlis. Kaunas, 1932 m. 24 pusi.

6. Skautas, Ukmergės raj. tunto ne- 
period. skautų-čių laikraštėlis Nr. 1. 
1932 m. biržei, m. Redaktorius B. J. J u r- 
g e 1 e n a s, administratorius Aug. 
Stankevičius. Šis nr. (šapirogra
fuotas) turi 48 pusi. Iliustruotas.

7. Kam reikalinga kooperacija? Parengė 
P. Rimgaila. Lietuvos kooperatyvų 
tarybos leidinys. Kaunas, 1932 m. X-oji 
tarpt, kooperacijos šventė. 16 pusi.

8. Hans Dominik. Mirties spinduliai 
(trijų galia). Romanas. I t. Vertė Stepas 
U ž d o n a s. Kaunas, 1932 m. 192 pusi. 
Kaina 1,50 lit. „Liliputo" biblioteka nr. 1.

Leidžia Lietuvos Skautų Sajursga Redaktorius Ant. Sauiaitis
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Sat salva?
KONKURSO UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 127.
J. Būgos iš Kauno.

Perskaitykit: 1) vyro vardas (kilm.), 
2) europietis, 3) metalas, 4) laivo dalis 
(kilm.), 5) namas, 6) šeimos narys, 7) 
veiksmažodis, 8) prielinksnis.

Iš pirmų raidžių išeina Lietuvos ku
nigaikštis. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 128.

Perskaitykit: 1) dangaus kūnas, 2) na
minis gyvulys, 3) naminis paukštis, 4) pe
lės gyv. vieta, 5) indas, 6) tepalas, 7) žu
vis.

Iš pirmų raidžių išeina linksmo ber
niuko pavadinimas.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 129.

J. Būgos iš Kauno.
Kas, sau; saga, urna; danas, su; po, 

tolis; saldu, Roma; rina, kas; pas, Joną; 
sartis, ta.

Šiuos žodžius reikia taip sutvarkyti, 
kad gauti šios prasmės žodžius: 1) me
talas, 2) viesulas, 3) Afrikos kraštas, 4) 
medis, 5) vyro vardas, 6) laivo dalis, 7) 
Azijos gyventojas, 8) vaidintojas.

Iš pirmų raidžių išeina Europos vals
tybės vardas. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr, 130.
Vy-Tuso iš A. Panemunės.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
91

3)
1) Azijos gyventojas, 2) gyvuliukas, 
įrankis, 4) paukštis, 5) Liet, miestelis, 
valstybė, 7) medis, 8) valstybių ženk

las, 9) sen. ginklas.
Vietoj taškų perskaityti patarimą.

Užd. vert. 2 tašk.

Perskaityti gulsčiai: 1) parazitas. Sta
čiai: 1) erdvė, 2) dvasiškis, 3) degama 
medžiaga, 4) mirtis, 5) mūsų rašyt, var
das Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 132.
Vyr. pusk. M. Antaniškio iš Panevėžio.

Šarada.
Esu valgis maistingas, 
Tik virtas naudingas. 
Be raidės vienos — 
Sostinė, tik ne Lietuvos. 
O jei raidę dar mainysi, 
Vežimo dalį tuoj matysi.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 133.

J. V-ko iš Lakėnų.
Šarada.

Javas aš esu, Be vienos raidės — 
Gražius žiedus turiu, Rikiuotėj stovės.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 134.

A. Limonto iš Telšių.
Šarada.

Esu daiktas aš naudingas, 
Su „a" visiems reikalingas; 
Jei „p" raidę dar pridėsi — 
Po namu tikrai regėsi.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 135.

Ste-Pilio iš Kaišiadorio.
Šarada.

Esu vieta aš tokia, 
Kuri yra žmonių apspintama. 
Pirmą raidę pamainysi, 
Vaisių vieną tu matysi.

Užd. vert. 2 tašk,
UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 118.
Stačiai: 1) Armada, 2) gana, 3) ata, 4) 

Oka, 5) rasa, 6) Siamas, 10) odė, 14) Se
na, 15) nėra, 16) badė, 17) tara, 18) veja, 
19) laso.

Gulsčiai: 1) alga, 4) oras, 7) Atiką, 8) 
mena, 9) asla, 11) do, 12) oda, 13) Ra, 16) 
bet, 18) vėl, 20) ana, 21) era, 22) Darėjas, 
23 aga.

Užd. nr. 119.

Skiltininkas I stalas „A", paskiltinin- 
kis III stalas „D" ir šeimininkas II stalas 
„D".

Šį uždavinį buvo galima ir kitaip 
spręsti, nes per klaidą nebuvo įdėtas pa
aiškinimo piešinėlis.

Užd. nr. 120.
A — šūkis, B — ūkis, C — laukas, 

D — Lukas, E — rūmai, F — ūmai, 
G — miau, H — mi, J — Skuodas, 
I — uodas, K -— pasas, L — pas.

X = vyr. sktn. J. Šarauskas.
Užd. nr. 121.

a) Eridė, b) Troja, c) pempė, d) osmak, 
e) Alpai, ė) rojus, ę) Jonas, f) Dantė, 
g) silkė, h) saulė, i) purim, j) būrys, į) 
Arnas, y) karas, k) Kbnig, 1) šviesk, m) 
visur, n) Kiras, o) indas, p) Azija.

Iš didžiųjų raidžių išeina: Maironis — 
Kur išganymas.

Užd. nr. 122. Užd. nr. 123.
Uodega, uoga. Du, trys, durys.

Užd. nr. 124.
Antanukas, ant, anūkas.

Užd. nr. 125. Užd. nr. 126.
Omega, Onega. Granas, Koranas.

UŽ SPRENDIMUS GAVO:
16 taškų: G. Orentas, A. Limontas, V. 

Katarskis, A, Daukintas, Mačiulis, J. Kli
mavičius, Klišius, B. Augustinavičius, M. 
Milaševičius, A. Docius, M. Čepkauskas,
L. Lašas, J. Karosas, V. Dargis, V. Jur
gelis, K. Jurgelaitis, J. Jurgelaitis, S, Ki- 
meris, vyr. pusk. M. Antaniškis, Petras, 
K. Strazdas, L. Gavėnas, J. Šileris, K. Gu- 
mauskas, K. Peteris, J. Vaitkevičius, A. 
Musteikis, Tom-mix, Jūros Vilkas, K. 
Buišas, M. Jesaitis, J. Nasvytis, J. Va
lakas, V. Šulma, J. Srėgas, K. Slavins
kas, V. Matulaitis, P. Krasnickis, V. Bal
tutis, Pr. Gervė, A. Gustaitis, V. Valiu
kas, Pilypas iš kanapių, St. Jameikis, A. 
Gedvilą, Kalnas Atsiskyrėlis, Tyroji Šir
dis, Ge-Vytis, K. Rudaitis, Tyroji Širdis 
A. A. (brolau, keisk slapyvardę), Erelio 
galva, Drąsioji širdis, Elžiras iš K.P.V.M..
M. Jasevičius, S. Bartenšteinas, Vy-Tus, 
J. Petronis, Šokinėjanti stirna, vyr. pusk. 
A. Pliauskys, V. Norkus, J. Antanas, P. 
Kuzminskas, T. Aleškavičius, Ste-Pilis, 
V-Pilis, V. Kurminskas, Mangaila, Lo
tosas.

15 taškų: V. Gruzdys, Spr. X.
14 taškų: J. Sakalauskas, B. Danise- 

vičius, V. Grušas.
13 taškų: S. Petrauskas, V. Pileckis.
11 taškų: E. Martyšius.
10 taškų: K. Danielis.
7 taškus: Atžala.
6 taškus: A. Stakė, B. Lukštaitė, E. 

Braziulevičiūlė.
4 taškus: A. Astramskaitė.

PRANEŠIMAI.
VISIEMS: šiam sezonui už uždavinių 

sprendimus paskirtos šios dovanos: dvi 
kuprinės, du diržai, dvi „finkos", dvi 
skaut. boveln. kojinės, du skaut. kakla
raiščiai, švilpukas, trys 1933 met. „Skau
tų Aido" prenumeratos, trys 1932 met. 
„Skautų Aido" komplektai ir kelios nau
dingos knygos.

Konkursas baigsis gruodžio mėn.
Kai kurie sprendėjai negarbingai daro 

išrašydami žodis į žodį uždavinius iš ki
tų laikraščių ir atsiųsdami ,,Suk galvą" 
skyriui. Tokių uždavinių „autoriai" daro 
skriaudą tikriems „Suk galvą" skyriaus 
bendradarbiams ir sprendėjams, nes įdė
tų uždavinių autoriams užskaitomi taš
kai pagal jų įvertinimą ir pridedama dar 
pusė jų vertės.

Uždavinių, išrašytų iš kitų laikraščių 
bei žurnalų, prašau visai „Suk galvą" 
skyr. nesiųsti. Visiems uždavinių auto
riams už atsiųstus uždavinius dėkoju — 
tinkamus sunaudosiu.

K. Rudaičiui: yra labai gražu, jei už
daviniui paaiškinti atsiunčiamas gražus 
piešinėlis, ačiū.

Užd. sprendimus siųsti iki š. m. spa
lių mėn. 25 d.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybes aikštė 2. Tel. 776. Karo cenzūros leista.
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